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   Організація освітньої роботи у 2016–2017 навчальному році в ДНЗ № 139 
здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2012р.), Концепції 
національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про 
дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.03.2003 №305, нового Санітарного регламенту для дошкільних 
навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 24.03.2016 №234), інших нормативно – правових актів у всіх вікових 
групах закладу. 
      Зміст освітнього процесу у ДНЗ №139 реалізувався відповідно до вимог 
чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей а саме: 
1. Комплексні освітні програми: 
- програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;  
-  програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»       
(частково); 

2. Парціальні освітні програми: 
-програмою художньо- естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку 
«Радість творчості» (авт. – Борщ Р.М., Самойлик Д.В.); 
-посібником «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. - ШкварінаТ.М.); 
- програма з формування основ  безпечної поведінки дітей дошкільного віку під 
час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху» (авт.- Тимовський О.А., 
Репік І.А.) 
- «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.) 

    Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив закладу 
розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення 
недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально – виховного 
процесу. 
     Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному 
здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення 
пріоритетних напрямків роботи. 
    У 2016-2017навчальному році ДНЗ №139 працює над головною методичною 
метою: Організація життєдіяльності дітей з урахуванням потреб сьогодення у 
посиленні складових соціально – морального, емоційно – ціннісного розвитку 
дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного 
дитинства.  
Виходячи з цього перед колективом були поставлені такі завдання:  
1. Продовжувати виховувати почуття патріатизму, здатність до оптимістичного 
світовідчуття щодо минулого, свого сьогодення і майбутнього.   
 2. Формувати у дітей елементарні економічні уявлення, компетенну поведінку в 
різних життєвих ситуаціях. 
3. Формувати у вихованців спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, 
дорослими людьми. 
4. Продовжувати виявляти інтерес до художньо – продуктивної діяльності, 
зокрема, музичної. 
      Дошкільний навчальний заклад продовжує працювати за художньо-
естетичним пріоритетним напрямком та розробленим творчою групою ДНЗ                    
методичним посібником художньо-естетичного розвитку дитини старшого 
дошкільного віку «Я і творчість»  (робота з обдарованими дітьми). 
Методична робота з кадрами.  



      В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі 
роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості 
методичної роботи. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, 
методів методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм 
спілкування з людьми в особистісно – орієнтованій освіті. 
     Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується 
таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної 
майстерності кожного педагогічного працівника.     
     Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної 
діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була 
активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне 
зростання кожного педагога. 
     Згідно річного плану на 2016-2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі 
методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках: 
 - підвищення педагогічної майстерності,  
 - удосконалення професійної творчості, 
 - самоосвіта.  
      Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної 
роботи з педагогічними кадрами. 
     Щодо підвищення професійної компетентності працівників проводились 
традиційні форми роботи ( семінари - практикуми, консультації, відкриті покази).  
1. Заняття з елементами тренінгу для педагогів ДНЗ «Профілактика емоційного 
вигорання» (робота з педагогами в группах з правилами) – вересень; 
2.  Казковий брейн – ринг з педагогами (з елементами казкотерапії)  
«У країні казок» (обговорення проблеми у загальному колі) – листопад; 
3.  Психологічний тренінг «Розвиток творчих здібностей педагогів»       
(два – чотири – всі разом) - січень; 
4. Арттерапевтичне заняття «Мелодія душі» - розкриття творчого потенціалу 
педагогів (вільна творчість) – березень; 
5. Семінар – практикум для адміністрації, педагогів ДНЗ та помічниками 
вихователів «Мистецтво взаєморозуміння» (обговорення проблеми у командному 
колі). 
    Проводились щомісячні консультації, тематика яких розроблена згідно 
завдань річного плану.  
-   Методичні рекомендації щодо організації особистісно - орієнтовного освітнього 
процесу (поради вихователям).  
- Самоосвіта педагогів дошкільного навчального закладу (поради молодим 
спеціалістам)  
- Ефективність використання нетрадиційних форм роботи, спрямованих на 
пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток дитини. 
-   Навчаємо англійської мови, граючись! 
-   Навчання дітей дбайливого ставлення до здоров’я .  
-   Як запалити вогник творчості. 
-   Обдаровані діти та творчі вихователі в ДНЗ  
-   Оформлення виставки художньої творчості дітей (формуємо розвивальне 
середовище) 
- Можливості літнього періоду для пошуку шляхів творчого розвитку дітей                                     
Проведено відкриті  заплановані перегляди занять педагогами ДНЗ: 
- Усесвітній день яйця Заняття для дітей молодшої групи «Дивовижне яйце»  



(дослідницька діяльність) - група «Метелики» вихователь Костів Н.А.; 
- День планетаріїв -13 березня 2017р. 
- Заняття для дітей молодшої групи «Сонечко, хмари» (довкілля, Всесвіт) група 
«Сонечко» вихователь Бєлкіна С.О.; 
- У грудні молоді спеціалісти презентували проблеми, вибрані для подальшої 
роботи, над якою працюватимуть  впродовж 5-ти років,  до атестації. 
Конспекти занять, відео, методичні доробки, моніторинги додаються. 
     Щодо удосконалення професійної творчості працівників проводились 
нетрадиційні форми роботи ( майстер - класи, клуби, творчі лабораторії тощо). 
- На початку року майстер - клас для батьків, діти яких відвідують гурток «Умілі 
ручки» ЛІТЕРИ – УКРАЇНКИ (народознавчий підхід в ознайомленні дітей з 
літерами, керівник гуртка «Умілі ручки» Тодавчич М.М..  
     Впродовж року (за згодою та планом керівника гуртка) майстер – клас 
«Нетрадиційні  методи зображувальної діяльності» для всіх бажаючих, керівник 
гуртка «Палітра кольорів» Бойко О.Г.. 
- На початку року відкриття «Клубу допитливих» - педагоги, батьки. Зібрано 
чимало матеріалу. 

У грудні переглянули ляльковий театр на дерев’яних ложках. Майстер-клас 
ровела вихователь Колеба М.І.- керівник гуртка «Ми актори» 
- За планом психолога Пащенко Н.О. проходили майстер – класи для педагогів 
«Арт –терапія для дітей»  
- Впродовж року проходив перегляд занять гурткової роботи та переймання 
досвіду у творчій майстерні «Палітра кольорів». Керівник гуртка «Палітра 
кольорів». Бойко О.Г. Керівник та гуртка «Умілі ручки» Тодавчич М.М.  
- Провели батьківські збори у батьківській вітальні  (нетрадиційне заняття з 
батьками з елементами тренінгу) «Малятко - здоров’ятко». Вихователі, психолог  
Пащенко Н.О 
- Продовжує роботу клуб «Турботливі батьки», під керівництвом практичного 
психолога – Пащенко Н.О.   
        Планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. За бажанням 
батьків та дітей була організована робота гуртків, спрямована на розвиток творчих 
здібностей та обдарованості дошкільників.  
      ДНЗ надає дітям платні послуги в рамках спеціально організованої гурткової 
роботи:   
- гурток «Палітра кольорів» (нетрадиційне малювання, керівник: Бойко О.Г.), 
- гурток «Умілі ручки» (солоне тісто, керівник: Тодавчич М.М.) 
Інформаційні технології вже давно стали незамінною умовою успішної і 
продуктивної життєдіяльності кожного члена сучасного суспільства. З огляду на це 
активно зростають державні вимоги до рівня інформаційно – комунікаційної 
освіченості дітей дошкільного віку. 
     Так, нова редакція Базового компонента дошкільної освіти визначає освітню 
лінію «Англійська мова для дошкільників» варіативною складовою змісту 
дошкільної освіти. 
    У закладі проводять заняття з іноземної мови ( гурток  англійської мови «А, 
В, С» (викл.: Камінська Т.А., Брийовська О.О, Дондюк С.П.), які належать до 
варіативної частини  державного стандарту дошкільної освіти. Діти середніх та 
старших груп отримують знання з англійської мови на початковому ступені. 
Викладачі іноземної мови використовують у своїй роботі методику навчання 
англійської мови Т. Шкваріної та особлві наробки, у роботі з дітьми враховують 



анатомо - фізіологічні та психічні особливості дітей, що є запорукою успішного 
опанування малятами іноземної мови. Їх заняття проходять на високому рівні, діти 
мають достатні знання з предмета. 
- гурток хореографії «Веселочка»  (керівник – Гасяк Р.М.) – з дітьми середніх та 
старших  груп. 
     Гурткова робота була результативною, сприяла розвитку  уподобань і 
нахилів дітей. Керівники гуртків працювали за перспективними планами, 
розробленими заздалегідь, у спеціально обладнаних приміщеннях.   
     Згідно річного плану, в ДНЗ працювала творча група вихователів над 
розробкою та впровадженням у роботу методичного посібника художньо-
естетичного розвитку дитини  старшого дошкільного віку «Я і творчість»   (робота з 
обдарованими дітьми). 
     Члени творчої групи на чолі з керівником Ничкало Л.М. проводили для 
педагогів круглі столи, дискусії, консультації, тематичні виставки по даній темі, 
здійснювали підбірку теоретичних матеріалів та наочних посібників, спрямованих 
на реалізацію завдань художньо-естетичного розвитку. Це дало можливість 
поповнити методичну базу ДНЗ необхідним матеріалом для успішної реалізації 
завдань художньо - естетичного виховання. Провелась робота з батьками, 
зокрема анкетування щодо визначення обдарованості та таланту дітей.  
     Проводилось вивчення стану організації життєдіяльності дітей, який 
відображається в тематичних, фронтальних  та підсумкових перевірках.                                                                                                                  
(довідки додаються).  
      Традиційним стало проведення в садочку методичних годин (графік 
додається). Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що 
виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин 
включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, 
науково-методичної літератури. 
     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. 
      Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали 
наставництво, консультування, взаємовідвідування відкритих переглядів, 
самоосвіту педагогів. 
     Проміжні результати методичної роботи узагальнювалися на педрадах. 
Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу протягом 
 2016-2017 н. р. було спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового 
компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до 
формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного 
входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння 
основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної 
наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції 
родинного і суспільного виховання. 
     Для реалізації програмно – методичного забезпечення освітнього процесу 
колективом було обрано комплексну освітну програму розвитку дитини 
дошкільного віку «Українське дошкілля»; парціальні освітні програми: 



 програмою художньо - естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку 
«Радість творчості»; посібником «Англійська мова для дітей дошкільного віку» 
(Шкваріна Т.М.); методичним посібником «Я і творчість» для дітей старшого 
дошкільного віку (творча група ДНЗ №139) відповідно до Робочого навчального 
плану на 2016-2017 н.р. 
     Формою планування освітньо – виховного процесу було обрано планування 
за режмними моментами. Було здійснене забезпечення освітньо- виховного 
процесу методичною базою (примірники програми на кожну групу, методичні 
посібники, наочність). 
      Під час проведення різних видів контролю навчально – виховного процесу 
було проаналізовано планування освітньо – виховної роботи вихователів. Аналіз 
показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність, 
об’єктивність, дотримуються. 
     Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з 
цим у плануванні є такі недоліки: 
- недостатньо відстежується система планування диференційованого підходу 
до вихованців у колективних формах роботи; 
- недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування 
розвивальних ігор та ігор з театралізованої діяльності. 
     Проведення моніторингових досліджень якості реалізації завдань Базового 
компонента дошкільної освіти та комплексної  освітньої програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Українське дошкілля» здійснювалось відповідно до нормативних 
документів, наказів відділу освіти та ДНЗ. 
     Метою проведення моніторингових досліджень є вивчення стану реалізації 
завдань Базового компонента дошкільної освіти та завдань освітньої програми 
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 
     Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педагогічного 
діагностування здійснюється тричі на рік: на початку навчальго року - вересень 
(вихідний), у середині – січень (проміжний), та наприкінці навчального року – 
травень (підсумковий).  
    Перед тим, як визначати рівень сформованості мовленнєвої компетенції в 
межах діагностики особливостей індивідуального розвитку дітей, ми разом з 
педагогами на педагогічній хвилинці розглянули основні поняття щодо 
мовленнєвої та комунікативної компетенціями людини (мова, мовлення, функції й 
види мовлення), розроблено методику дослідження.   
  Вивченням рівня компетентності зв’язного мовлення вихованців  
дошкільного навчального закладу охоплено: 111дітей – молодшого віку,  112 дітей 
середнього віку та 109 дітей старшого дошкільного віку. Результати вивчення 
наведено в таблицях:   

Рівень зв’язного 
мовлення 

Кількісні показники компетентності звукової культури мовлення (1 п.) 

1 мол. 
групі «Ромашка» 

2 мол. 
групі «Сонечко» 

3 мол. 
групі «Метелики» 

Усього 

Високий -  3 (8.5%) - 3 (2.7%) 

достатній 1 (2.3%) 17 (48.6%) 8 (25%) 26 (23.4%) 

Середній 13 (29.5%) 11 (31.4%) 16 (50%) 40 (36%) 

початковий 30 (68.2%) 4 (11.5%) 8 (25%) 42 (37.9%) 

Усього 44 35 32 111 

Рівень 
зв’язного 

Кількісні показники компетентності звукової культури мовлення (1 п.) 
 



мовлення 1 сер.гр. 
«Вишиванка» 

2 сер.гр. 
«Левенятка» 

3 сер. гр. 
«Казочка 

1ст. гр.. 
«Вітамінчики» 

2ст.гр. 
«Квіточки» 

3ст.гр. 
«Капітошка» 

Усього 

Високий 13 (39.4%) 
 

5 (12.8%) 4 (10%) 4 (12.2%) 16 (43.2%) 3 (7.7%) 45 (20.3%) 

достатній 11 (33.3%) 
 

6 (15.3%) 15 (37.5%) 6 (18.2%) 20 (54%) 11 (28.2%) 69 (31.3%) 

Середній 9 (27.3%) 18(46.2%) 
 

17 (42.5%) 17 (51.5%) 1(2.8%) 19 (48.7%) 81 
(36.67%) 

початковий - 
 

10 (25.7%) 4 (10%) 6 (18.1%) - 6 (15.4%)  26(11.7%) 

Усього дітей 33 39 40 33 37 39 221 

 
         Отже, діти середнього та старшого  віку з високим та достатнім рівнем 
зв’язного мовлення становлять 114 (51.6%), із середнім – 81 (36.67%)  і з 
початковим –  26(11.7%)від загальної кількості дітей (231). Це, на даний час 
обстеження, є допустимим рівнем знань, в загальному.    
       Розроблено моніторинг сформованості компетентності дошкільників ДНЗ 
139, для дітей всіх вікових груп згідно програми розвитку дітей дошкільного віку 
«Українське довкілля» за освітньою лінією «Дитина у світі культури», для 
обстеження художньо-естетичних навичок, зокрема – художня література та 
образотворча діяльність. Результати моніторингових знань проведенні за 
вересень 2016  січень та травень 2017р.у всіх вікових  групах.  
     У травні 2017р.  підведені підсумки рівня обізнаності дітей всіх вікових груп. 
Вивченням рівня  компетентності образотворчої діяльності вихованців  
дошкільного навчального закладу охоплено 223 дітей середнього та старшого віку. 
Результати вивчення наведено в таблиці:  

 
   Отже, діти з високим та достатнім рівнем художньо - естетичного розвитку, 
які виявили знання щодо вміннь із зображувальної діяльності  становлять 80.3%, із 
середнім – 15.2%  і з початковим – 4.5% від загальної кількості дітей – 223. Це, 
на даний час обстеження, є достатнім рівнем знань дітей середнього та старшого  
віку, в загальному. 
    Загальний підсумок показує ще незначний високий рівень у дітей середніх 
груп, зокрема у групі «Левенятка». Більш виразніше вимальовується картина 
успішності дітей групи «Вишиванка», де в нормі високий та достатній рівень 
творчих здібностей дітей цього віку. 

Рівень 
художньо- 
естетичног
о розвитку 

Кількісні показники зображувальної компетентності  
 

1-ша 
середня 
група 
«Вишиванка» 

2-га  
середня 
      група 
«Левенятка» 

3-тя  
середня 
       група 
«Казочка»» 

1-ша 
старша 
група 
«Вітамінчики» 

2-га 
старша 
група 
«Квіточки» 

3-тя 
 старша 
 група 
«Капітошка» 

Усього 

Початковий  
 

        -  10 (28.5 %)      -          -        -        - 10 (4.5%) 

Середній 
 

1 (.3.2%) 
 

16(45.7%) 
 

10(26.3%) 
 

2(4.7%) 
 

1(2.7%) 
 

4 (9.7%) 
 

34 (15.2%) 
 

Достатній  13 (41.9%) 
 

7 (20%) 13 (34.2%) 19 (45.3%) 16 (44.5%) 16(39%) 84 (37.7%) 

Високий 17 (54.9%) 2(5.8%) 
 

15 (39.5%) 21(50%) 19 (52.8%) 21 (51.3%) 95 (42.6%) 

Усього 
дітей 

31 35 38 42 36 41 223 



     Вивченням рівня зображувальної діяльності вихованців  молодшого 
дошкільного віку охоплено 107 дитей станом на травень місяць 2017р. Результати 
вивчення наведено в таблиці:   
 

Рівень 
художньо – 
естетичного 
розвитку 

Кількісні показники зображувальної компетентності 

1-шій 
молодшій групі 
«Ромашка» 

2-гій 
молодшій групі  
«Сонечко» 

3-тій 
молодшій групі 
«Метелики» 

Усього 

Високий -  2 (5.2%) 1(3.1%)  3(2.8%) 

Достатній  7 (18.9%) 20 (52.7%) 18 (56.3%) 45(42%) 

Середній 24 (64.9%) 14 (36.9%) 11 (34.4%) 49(45.8%) 

Початковий  
 

6 (16.2%)               2 (5.2%) 2 (6.2%) 10 (9.4%) 

Усього дітей 37 38 32 107 

 
     Отже, діти з високим та достатнім рівнем художньо – естетичного розвитку, 
які виявили вміння із зображувальної діяльності  становлять лише 44.8%, із 
середнім – 45.8%  і з початковим – 9.4% від загальної кількості дітей - 107. На 
даний час обстеження – це показує середній рівень вмінь дітей даного віку. 
     Основні завдання щодо художньо – естетичного розвитку, які ставились 
перед вихователями, згідно розділів – образотворча, художня література,  
практично виконана. З образотворчої діяльності зібраний для дітей, впродовж 
року, матеріал щодо аналізу, а саме: твори мистецтв, твори ужиткового мистецтва, 
його об’єкти, розроблена тематика з малювання, аплікації, ліплення, з 
конструювання, що дало змогу досягнути високого рівня вмінь у більшості дітей 
згідно показників. Діти старших груп емоційно сприймають художні твори, 
запам’ятовують знайомі картини, створюють власні образи тощо. Всі діти старших 
груп, які відвідували гурток «Палітра кольорів», «Умілі ручки» досягнули високого 
рівня розвитку, отримали базу знань та вмінь нетрадиційних технік зображувальної 
діяльності, та ліплення із солоного тіста що дає можливість надалі розвивати свої 
творчі здібності. 
Проведено ряд тематичних днів та тижнів:  
- Всеукраїнський профілактичний захід «Увага! Діти на дорозі»;  
- Всеукраїнський День дошкілля; 
- Тиждень пожежної безпеки - останній тиждень грудня 2016р. 
Тематичні виставки малюнків: 
- «Безпека руху – це головне» - початок вересня; 
- «Осінні мотиви» - початок жовтня; 
- « Свята взимку» - початок грудня;  
- «Весна – красна», ( виготовлення ікебан). 
 - Виставка робіт дітей гуртка «Палітра кольорів» та «Умілі ручки»     Проведено 
ряд творчих конкурсів та оглядів:  
- Огляд-конкурс на кращий розвивально – дидактичний посібник «Водний світ»  2 
лютого 2017р.. де вихователі молодших та старших груп представляли 
дидактичний матеріал у групі у спеціально відведених куточках. 



- Огляд - конкурс готовності груп до нового навчального року. За зазначеними 
параметрами були виставлені відповідні оцінки та відзначена робота педагогів та 
адміністрації ДНЗ представниками міста.  
 Проводились виставки  дидактичних посібників, придбаних з видавництва 
«Ранок». 
У нашому дошкільному навчальному  закладі проведені:  
цікаві свята: Свято Осені, Різдво, Великдень, свято Матері, випускні свята;  
тематичні розваги: Андріївські вечорниці, Свято Святого Миколая, Стрітення; 
тематичні дні: День Знань,  День Дошкільника, Дні безпеки.  
     Зібрані конспекти всіх заходів, зроблено фото та диски в окремий каталог 
2017. Рівень подання  програмового матеріалу з музичного виховання підвищився 
завдяки плідній роботі музкерівників, що в свою чергу  дало вагомі результати в 
засвоєнні знань дошкільнятами. Малята не лише із задоволенням співають і 
танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримують радість від 
участі в різних видах музичної діяльності. Слід відмітити  роботу музкерівників 
Вовчанської О.Є. та Форись Г.В., які постійно вносять нотки творчості у свою 
діяльність, завжди знаходять щось нове, неординарне, цікаве дітям, тим самим 
підвищуючи якість та ефективність педагогічного процесу, працюють у тісній 
взаємодії з вихователями та батьками.  
     Впродовж навчального року педагоги ДНЗ займались самоосвітою, а саме: 
вивчення законів про освіту, методичних листів рекомендацій МО України тощо. 
-   опрацьовували методичну літературу, науково - пізнавальні статті, рекомендації 
та інші матеріали.  
- переглядали новинки педагогічної літератури, обговорювали, брали з 
педагогічного кабінету для подальшої роботи. 
     Особливо активно велось взаємовідвідування педагогами різних форм 
роботи особливо молодих спеціалістів, які вчилися у досвідчених. 
     Проводився  аналіз карт самооцінки досвіду спілкування з батьками під час 
різних форм роботи, обговорювалось на посиденьках. 
        Заплановано 4 (чотири) педагогічні ради. Педради, практично, були 
проведені вчасно, висвітлено заплановані питання, вироблено рекомендації щодо 
покращення роботи педколективу по виконанню різних завдань. 
 1. Настановча педрада - конференція 
Тема: «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2016- 2017 
навчальний рік». 
1.Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ №139 на 2016- 2017 навчальний 
рік.  
2.Нормативно - методичне забезпечення організації освітнього процесу. 
3.Затвердження: 
- парціальних програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах; 
- форми планування освітньої роботи з дітьми; 
- режиму дня та розкладу занять вікових груп; 
- плану заходів щодо зміцнення здоров’я дітей та планів оздоровчої роботи. 
- плану  спільної роботи ДНЗ №139 та ЗОШ №15; 
4.Організація гурткової роботи з дітьми. 
5.Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової 
перепідготовки. 
6. Підготовка груп до нового навчального року. Огляд – конкурс груп. 
2. Фронтальна педрада  



Форма проведення – випуск журналу «Творчий педагог – творчі діти» 
Тема:  «Розвиток творчої особистості дошкільника» 
1.Виконання рішень засідання попередньої педагогічної ради.     
2. Стан фронтальної  перевірки (результати вивчення художньо – естетичного 
розвитку дітей молодшого та старшого дошкільного віку). 
3.Вступне слово головного редактора «розвиток творчої особистості – 
пріоритетний напрямок дошкільної освіти» 
4. Перша сторінка. «Психолого – педагогічні особливості творчої особистості» 
5. Друга сторінка «Яка Ваша думка?»  
6. Третя сторінка «Вплив сімейного виховання на розвиток креативності в дітей» 
7. Четверта сторінка «Кращий досвід педагогів – надбання колективу» 
8. П’ята сторінка «Усі ми родом з дитинства» (орієнтовні завдання на виявлення 
нахилів та здібностей дітей) 
9. Шоста сторінка «Це має знати кожен» (підсумки фронтального контролю та 
анкетування, обмін думками) 
10. Пронкт рішення про випуск журналу 
3. Тематична педрада 
Тема:  «Розвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» 
1.Виконання рішень засідання попередньої педагогічної ради.     
2. Повідомлення теми згідно методичних орієнтирів 
3. Стан тематичної  перевірки: 
 - результати вивчення  розвитку мовленнєвої компетентності дітей середнього та  
старшого дошкільного віку (зв’язне мовлення). 
4.  Форма проведення «Обговорення проблеми у загальному колі»   
4.1 Створюємо умови для мовленнєвого розвитку : 
- особливості та складові мовленнєвого розвивального середовища; 
- мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей 
4.2 Розвиваємо мовлення дитини: 
- формування зв’язного мовлення (будова фраз, висловлювання своєї думки, 
формулювання запитань, переказування нескладних текстів) 
5. Про стан підготовки до огляду – конкурсу «Водний світ» щодо пізнавального 
розвивального середовища у всіх вікових групах.  
6.Презентація навчальних посібників для дітей дошкільного віку. 
7.Підсумок педради «Скринька побажань» 
4. У травні провели підсумкову педраду.  Форма проведення: гра – подорож 
 «Космічні пригоди». 
 Тема: «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу 
ДНЗ у 2016 – 2017 н.р.» 
1.Аналіз та обговорення роботи педагогічного колективу ДНЗ у 2016 – 2017 
навчальному році. Переваги та недоліки.  
2.Результати моніторингу аналізу якості та результативності освітньої діяльності 
колективу ДНЗ у 2016 – 2017 н.р. 
2.1.Звіт вихователя - методиста  
2.2. Звіт старшої медичної сестри. 
2.3. Звіт практичного психолога. 
2.4. Звіт логопеда. 
2.5. Звіт керівників гуртків 
3.Обговорення та схвалення проекту плану літньої оздоровчої компанії 
4.Очікування педагогів щодо пріоритетних завдань на наступний навчальний рік 



5.Затвердження та погодження планів у між атестаційний період педагогів, які 
атестуються впродовж 5-ти років. 
     Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно із 100% 
присутністю педагогів. 
       Педагогічний колектив ДНЗ старається організувати навчально-виховний 
процес з врахуванням здібностей дитини, нахилів, інтересів, рівня їх 
інтелектуального, фізичного і психологічного та художньо-естетичного розвитку.    
      ДНЗ  забезпечено необхідним матеріалом з усіх розділів програми, який 
систематизований та використовується за призначенням. Групові кімнати 
забезпечені методичною та художньою літературою, наочними посібниками з усіх 
розділів програми. 
     Здійснено підписку за власні кошти педколективу на фахові журнали: 
- Комплект  «Дошкільне виховання» з додатками «Палітра педагога», «Джміль»;           
- Журнал «Вихователь - методист»,   
- Журнал «Музичний керівник», 
-  Журнал «Психолог дошкілля»; 
-  Журнал «Зростаємо разом». 
      Навчально-методичну літературу та деякі посібники (вписані в каталог) 
придбано також за власні кошти педагогів. 
     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 ДНЗ стали надбанням 
колективу. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом півріччя показав, що у 
ДНЗ №139 створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей 
педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних 
педагогічних технологій. 

  Педагоги, які атестуються, завершили роботу над такими проблемами:  
Вихователі : 
- Костів Н.А – на встановлення другої категорії  - проблема:  
«Дослідницька діяльність в ДНЗ». 
Освітня лінія – «Дитина у природному довкіллі»   
- Бєлкіна С.О. –  на встановлення другої категорії  - проблема:  
«Формування астрономічних уявлень дошкільників. Всесвіт» Освітня лінія – 
«Дитина у природному довкіллі»   
     Пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ  згідно 
графіка у ЛОІППО, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації. 
     Проведено щоквартальні батьківські збори, де вихователі знайомили нових 
батьків з програмовими вимогами, вимогами чинних програм згідно віку дітей, 
надавали методичну допомогу та рекомендації у вихованні здорових та всебічно 
розвинених особистостей. У роздягальних кімнатах оформлені під стиль групи 
«подяки батькам» за активну участь у житті ДНЗ та допомогу в роботі тощо. 
Виконано всі пункти плану роботи з батьками. 
     ДНЗ №139  постійно , згідно продуманого плану, співпрацює з ЛСШ І – ІІІ 
ступенів №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов. 
     Вихованці старших груп разам з вихователями та батьками, підгрупами, у 
другу половину дня, ідучи по дорозі додому, здійснювали екскурсії у шкільну 
бібліотеку, їдальню, майстерню, до музею старовинних речей.  Знайомились з 
програмовими вимогами для дітей першокласників та шестирічок. 



      Брали участь в урочистій лінійці до Дня Знань, запрошені були на родинне 
свято . Адміністрація школи бере участь у загальних батьківських зборах ДНЗ. 
     ДНЗ плідно співпрацює з сестрами Василіянками Провінції Божого 
милосердя Чину Святого Василя Великого навчаючи дітей середнього та старшого 
віку християнської етики та християнського виховання згідно їхнього планування.  
    Також ведеться співпраця з районною поліклінікою для щорічного огляду 
дітей фахівцями медиками та постійний контроль лікаря - педіатра за дітьми, що 
знаходяться на диспансерному обліку. 
     У навчальному році проведено виробничі наради трудового колективу, на 
яких обговорювались питання  готовності ДНЗ до нового навчального року, 
дотримання техніки безпеки, виконання інструкцій з охорони життя та здорової 
дитини, трудової дисципліни, аналіз якості харчування та батьківська плата. 
Систематично  проводяться інструктажі працівників ДНЗ: 
На робочому місці; ( 2-3 р. на рік) 
Позачергові інструктажі; ( 2-3 р. на рік) 
На час вступу на роботу (по потребі) 
Позаплановий, цільовий.  
      Проведено заходи щодо «Охорони та безпеки життєдіяльності дітей». 
Отримали грамоти: 
У конкурсі на найкращий розвивально-дидактичний посібник «Водний світ»: 
- За І місце вихователі груп: «Вітамінчики», «Левенятко», «Ромашка»; 
- За ІІ місце вихователі груп: «Капітошка», «Квіточки», «Вишиванка»; 
- За ІІІ місце вихователі груп: «Метелики», «Сонечко», «Казочка»,  
а також грамоти отримали помічники вихователя за тісну співпрацю з 
вихователями та у створенні посібника «Водний світ»: 
-  Климента С.А., Онофрійчук Н.А., Лаврук І.В. 

Таким чином  аналіз роботи ДНЗ за начальний рік показав, що обрані форми і 
методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно 
впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. 
      Завдання річного плану практично виконано. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У  роботі колективу дошкільного навчального закладу просліджується  
ряд проблем, яким   необхідно приділити увагу в наступному навчальному 
році: 
1.Перш за все, удосконалити проблемні питання  щодо впровадження регіональної  
програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та інших 
парціальних програм. Перед педагогами постає завдання переглянути форми 
планування та організації навчально - виховного процесу з дітьми відповідно до 
концептуальних засад та завдань даної програми.  
2. Впроваджувати у роботу з кадрами інтерактивні методи роботи на засіданнях 
педагогічної ради, семінарах тощо. 
3. Педагогічному колективу слід спрямувати свої зусилля на  створення умов для  
належного життєвого розвивального  простору для дітей ( дообладнати ігрові 
осередки, забезпечити їх необхідним інвентарем, обладнанням та іграшками), 
використовуючи нетрадиційні підходи до оформлення групових кімнат, 
розташування дитячих та іграшкових меблів.  
4. Налагодити послідовність систем роботи, спрямованих на реалізацію освітнього 
процесу, а саме на природничо – екологічну компетенцію через спостереження, 
роботу в природі, творчі ігри, а саме: сюжетно – рольову, конструкторсько – 
будівельну; художню літературу, зокрема авторські твори. 
5.Питання наступності у роботі дошкільного закладу та початкової ланки освіти 
потребують вдосконалення з питань наступності у формуванні навчальних умінь, 
набуття дітьми життєвої компетентності  відповідно до Базового компонента 
дошкільної освіти. 
6.Важливим компонентом в діяльності ДНЗ є покращення організації роботи з 
родиною, особливо в частині використання батьківського потенціалу в роботі з 
обдарованими дітьми. 
7.Робота закладу щодо накопичення, вивчення, узагальнення та систематизації 
передового педагогічного досвіду має поверховий характер, необхідно приділити 
увагу  належному доопрацюванню вихователями досвідів роботи, які матимуть 
результативність та можливість їх використання в практиці роботи дошкільного 
закладу. Посилити контроль щодо практичної діяльності педагогів під час 
атестаційної піготовки, а саме, нових ідей, наявності медіотеки тощо.                   
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
                     


