
 

Звіт  

про освітньо-методичну та адміністративно-господарську 

 роботу ДНЗ № 160  за 2016-2017н.р. 

 

 

 
   У ДНЗ № 160 протягом навчального року  функціонувало 11 вікових груп: 

2 групи раннього віку; 3 групи молодшого; 3 групи середнього; 2 групи 

старшого віку та 1 логопедична. 

   Дошкільний навчальний заклад № 160 працював згідно річного плану, 

пріоритетними завданнями якого були: 

1. Продовжували роботу педагогічного колективу над реалізацією  нової 

редакції Базового компонента дошкільної освіти, та впровадження програми 

«Українське дошкілля». 

2. Формування у дошкільників компетентності в пізнавальній ,ігровій, 

комунікативній та трудовій діяльностях. 

3. Реалізація завдань Програми розвитку ДНЗ№160 на 2011 – 2016р  

Національне виховання -  запорука виховання свідомих громадян 

українського народу, формування національної культури вихованців шляхом 

використання досвіду та національної спадщини.. 

     

  З метою ефективного вирішення завдань плану роботи ДНЗ на 2016-2017 н. 

р. протягом навчального року було заплановано і проведено низку 

методичних  заходів, які  мали теоретичний та практичний характер: 

      - консультації: « Соціальна адаптація  дітей раннього віку до умов ДНЗ», 

«Християнські традиції в системі дошкільного виховання»,  «Види дитячої 

праці та їх вплив на розвиток особистості в дошкільному віці.», «Інноваційні 

технології в Україні», «Опікуємось дитиною разом із родиною», « Депресія. 

Як упоратися з хандрою», « Організація навчання дітей основ безпеки 

життєдіяльності»". 

      - семінари-практикуми: «Предметно – розвивальне середовище У ДНЗ» « 

«Цілюща краплина», " Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку". 

-  день дошкільника; 

- методичне об`єднання « Гра – що запалює вогник » варіативна складова 

Базового компоненту дошкільної освіти в Україні 

- творчий конкурс «Барви осіннього міста" 

- колективні перегляди; 

- музичний конкурс «Веселі нотки» 

- конкурс – огляд «Організація розвивального середовища у середніх групах  

- творчий конкурс для дітей старших груп «Мовознавець» 

- районний моніторинг з питань визначення рівня «Мовленнєвого розвитку 

дітей старших груп». 



Творча група закладу оформляла  постійну діючу виставку  у відділі освіти 

Залізничного району із дитячих та колективних робіт ( батьки та діти, 

педагоги та дошкільники       

     У 2016-2017 н.р. з вихованцями працювали  22 педагоги. На даний момент 

у дошкільному закладі 9 педагогів мають вищу освіту, з них:  вищу 

кваліфікаційну категорію має 4 педагоги,  першу кваліфікаційну категорію  

мають 3 педпрацівників, другу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги, 7 

педагогів мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст» з них 3 педагоги із 

присвоєним званням « вихователь – методист».   

 

 
Порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників  

за 2013-2017навчальні роки 
 

Результати атестації 2013 

/2015 

2014 

/2015 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

Присвоєно кваліфікаційну категорію 

/атестовано на відповідність 

присвоєній 

 раніше кваліфікаційній категорії  

спеціаліст 2 3 2 0 

спеціаліст другої  

категорії 

2 1 2 1 

спеціаліст першої  

категорії 

1 2 1 1 

спеціаліст вищої  

категорії 

 

0 0 3 2 

  

Спеціаліст 7 

тарифного 

розряду 

 

   

 

1 

 

Присвоєно педагогічне звання 1 0 2 0 

Відповідає займаній посаді 5 4 5 4 

Відповідає займаній посаді за умови виконання 

заходів,  

визначених атестаційною комісією 

0 0 0 0 

Не відповідає займаній посаді 0 0 0 0 

 



) 

  

   Щодо організації заходів річного плану ДНЗ, аналізу та вдосконалення 

стану роботи, завдання та результативності гурткової роботи, творчих груп, 

організацій наставництва з новими педагогічними працівниками; підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та інших працівників ДНЗ, 

правильності їхнього навантаження, дані питання розглядалися на 

педнарадах, виробничих нарадах ДНЗ.  

   Протягом 2016-2017 н.р було заплановано та проведено комплексні та 

тематичні перевірки, а саме: «Інтегрований підхід до організації 

образотворчої діяльності дошкільнят» у середніх групах; «Стан роботи з 

формування творчої компетентності дітей" в старших групах,  логопедична; 

«Стан навчально-виховної роботи в групах» 3 молодша, 1 молодша.  

   Вагомим фактором для оптимізації процесів навчання та виховання 

дошкільнят є досконалість виконання. планів навчально-виховної роботи 

вихователів відповідають вимогам інструктивно-методичним рекомендаціям 

МОН України. Усі групи почали навчально-виховну роботу в 2016-2017 н. р 

за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

Адже, базова програма розвитку дошкільника «Українське дошкілля» за 

змістом, формою викладу, пріоритетами не схожа на традиційні програми. 

Ця програма зорієнтована на педагога якому тісно в жорстких рамках 

приписів і регламентованих вимог, і яка потребує права на власний вибір, 

прояв творчості та винахідництва; здатність варіювати, видозмінювати, 

вдосконалювати на користь розвитку дитини.  

 Для ефективного провадження нової програми та з метою підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів у навчальному закладі діяв семінар 

«Українське довкілля». Згідно програми розроблено планування начально-

виховної роботи з дітьми по лініях розвитку , складено розклад занять та 

режим роботи груп. Для освітньої діяльності вихованців в групових 

приміщеннях створено розвивальне середовище. Протягом року 

педагогічний.колектив працював над методичним забезпеченням даної 

програми.  

   У ДНЗ медико-профілактичний контроль здійснюється систематично в усіх 

напрямках відповідно до вимог інструктивно-методичного листа МОН 

України з фізкультурно-оздоровчої роботи. На початку навчального року 

медичною сестрою було проведено комплексне медичне обстеження 

вихованців дошкільного закладу. За результатами обстеження для 

проведення фізкультурних занять і загартування всіх дітей (308) було 

розділено на 3 медичні групи – основну, підготовчу, спеціально-медичну 

групу, що становило:  

Основна - 60% 

Підготовча –20% 

Спеціальна медична група – 20% 

Середній показник захворюваності дітей з 1.03.2015-31.05.2016 становить 5%   

Вихователям було надано рекомендації щодо: 



- чіткого виконання режиму дня, контролю за своєчасним, але поступовим 

підйомом дітей після денного сну, часу перебування на вулиці; 

- створення умов для рухового режиму дітей; 

- дотримання терміну зниження навантаження після перенесених 

захворювань; 

- використання загартувальних заходів. 

   Протягом навчального року здійснювався контроль за дотриманням 

вихователями груп даних рекомендацій. Складової  життєвої компетентності 

кожної дитини, є, зокрема вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та 

психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали 

інформацію еколого-валеологічного спрямування під час навчання 

дошкільників.  

   Систематична робота з удосконалення питань фізичного розвитку в 

дошкільному закладі сприяє покращенню стану здоров`я в наших вихованців.  

    З метою визначення рівня навченості дітей проводився моніторинг знань 

дітей згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, 

програми «Українське дошкілля». Підсумок моніторингу та підсумкових 

занять показав високий рівень підготовки дітей старших груп до навчання в 

школі:  

          Високий рівень – 45% 

          Достатній рівень – 35% 

          Середній рівень – 20% 

   Протягом навчального року для батьків проводилися різноманітні форми 

роботи: круглі столи, Дні відкритих дверей, батьківські збори на тему: 

«Всебічний розвиток дітей засобами художньо-естетичного виховання». 

   Оригінальністю і різноплановістю вирізнялися проведені в ДНЗ тематичні 

тижні, які проводились відповідно до затвердженого плану роботи: 

1. Місячник: «Увага! Діти на дорозі» (вересень) 

2. Тематичний тиждень «Львове мій» (третій тиждень вересня) 

3. Тематичний тиждень «Християнських чеснот» (4 тиждень листопада) 

4. День «Дошкільника» (листопад) 

5. Тиждень «Пожежної безпеки» (4 тиждень грудня) 

6. Місячник «Лунає дзвінко коляда» (січень) 

7. Тематичний тиждень «Моя Україна» (1 тиждень березня) 

8. Тиждень безпеки дитини» (травень) 

9. Тиждень «Правових знань» (червень) 

Як підсумок навченості інтелектуальних та творчих здібностей дітей, 

удосконалення навчальної програми з мовленнєвої компетентності 

випускника в ДНЗ у травні 2016р. було проведено моніторинг   



 

Порівняльний аналіз

моніторингових досліджень з розділу

“Мовленнєва компетентність випускника

дошкільного навчального закладу
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      Протягом року педагоги велику увагу приділяли питанню національного 

виховання. Також вихователем-методистом розроблено питання для 

проведення моніторингу з народознавства. На практичних семінарах було 

розроблено ряд авторських інтегрованих занять: 'Родинне дерево" - 

вихователь Злидник Л.М.., "Рушники на кілочку" - вихователь Влащук Л.Т., 

Знай свій рід, своє слово, свою пісню" -вихователь Шуль О.В. Для всіх 

вікових груп було зібрано український фольклор. Розроблені заняття 

відповідають навчально-виховній роботі по лініях розвитку .  

 Протягом навчального року було проведено ряд занять колективного 

перегляду,а саме:заняття в молодшій групі (вих.Наумовою О.М.) «Ну й гарно 

все придумав Бог»;в групах раннього віку вихователями  . було проведено 

заняття на тему»Котик, півник і курочка»  та Хотюн Н.М. на тему: «Чарівна 

природа»;вихователь логопедичної групи Злидник Л.М.: «Розвиток  

комунікативно-мовленнєвої діяльності засобами казки».   

Для освітньої діяльності вихованців у групових приміщеннях проводиться 

певна робота щодо створення розвивального середовище. Адміністрація 

дошкільного закладу провела батьківські збори на тему: "Адаптація дитини 

до садка", «Родинне виховання".У ДНЗ діє консультативний центр, в якому 

працюють психолог ДНЗ Локоткова С.В., яка проводить консультації для 

батьків на різну тематику, вчитель-логопед – Іванович І.М.., надає 

рекомендацію для дітей з вадами мовлення " Вплив дрібної моторики рук на 



розвиток мовлення дитини", педагоги закладу та медична сестра Попович 

Н.М. 

   На початку (вересень) та наприкінці (травень) навчального року 

проводиться діагностика дітей старших груп щодо рівня знань, умінь, 

навичок, сформованості пізнавальної сфери з таких розділів програми, а 

саме: рідний край, розвиток мовлення, математика, образотворче мистецтво, 

художня література, формування культурно-гігієнічних навичок.  

Результати діагностики показали: 

 

Показник (середній) Вересень 2016 р. Травень 2017 р. 

Високий 55% 75% 

Достатній 25% 15% 

Середній 20% 10% 

 

Практичним психологом Локотковою С.В.  в жовтні-листопаді 2016р.був 

проведений моніторинг «Я психічне» з метою визначення рівня розвитку 

психічних процесів (зорова та слухова пам'ять,  увага, мислення, сприйняття) 

дітей середнього та старшого дошкільного віку. Вхідне тестування з метою 

виявлення дітей з недостатнім рівнем розвитку та виявлення дітей, що 

потребують допомоги в досягненні достатнього рівня  загального розвитку 

чи окремих психічних процесів. 

Обстежено – дітей І, ІІ, ІІІ старших груп,  І,ІІ,ІІІ середніх груп та 

логопедичної групи. Охоплено 61особу. 

        За результатами індивідуального обстеження не виявлено  дітей, що 

мають загальний низький рівень розвитку, але у 6 дітей виявлено середній 

наближений до низького рівень розвитку психічних процесів, що становить 

3,7%;  4 дітей, що мають недостатній рівень розвитку слухової пам’яті, та 1 

дитина – зорової, що становить 2,5% та 0,6 % відповідно;   

6 дітей, які мають нестійку увагу, здатність зосереджуватися та виконувати 

завдання певний час, що становить 3,7%. 

 

Назва 

психічного 

процесу 

                                 Рівні розвитку 
Низький Середній до 

низького 

Середній Середній до 

високого 

Високий 

Зорова пам'ять 0,6% 8,6% 72,8% 4,9% 12,9% 

Слухова 

пам'ять 

2,5% 9,2% 74,7% 5,5% 8,02% 

Увага 3,7% 14,8% 79% 1,2% 1,8% 

Мислення 0% 4,3% 82,7% 8,6% 3,7% 

Сприйняття 0% 3% 67,9% 9,25% 19,7% 

 



результати моніторингу "я психічне"
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        В травні 2017р. було проведене комплексне діагностування готовності 

дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, де визначались не 

тільки рівень розвитку психічних процесів, а й всі компоненти психологічної 

готовності до школи : мотиваційна готовність, фізіологічна та 

інтелектуальна, емоційно-вольова та соціальна. Обстежено -  дітей в 

старших групах та логопедичній (діти, які йдуть до школи), охоплено 95 осіб. 

Індивідуальна діагностика рівня психологічної готовності дозволяє 

педагогам та батькам більш змістовно та продуктивно підходити до 

вирішення завдань, формування навчальної діяльності дитини, а отже й 

подальшого її розвитку. З діагностичними результатами батьки були 

ознайомлені та отримали відповідні поради на консультаціях у практичного 

психолога. 

Аналіз результатів дослідження показав, що в дітей, які залишились на 

другий рік навчання в старших групах достатньо покращився запас знань, 

умінь та навичок, діти, що мали загальний низький рівень готовності до 

шкільного навчання в 2016 році станом на травень 2017р. мають середні 

показники. В порівнянні результатів по групах, можна відзначити те, що діти 

які мають(ли) порушення мовлення відповідно отримали нижчі показники 

готовності, ніж діти загально вікових груп. 

 

       Вікові групи  І ст..гр. ІІ ст..гр. ІІІ ст..гр. Логоп.гр. 

Готовність до школи  

Не готові 14,3% 18.8% 10.8% 17.3% 

Необхідна консультація 

психолога 

28,6% 14.1% 14.1% 26.3% 

Готові 57,14% 67.1% 75.1% 54.5% 

 

Зведені дані готовності дітей дошкільного віку в ДНЗ 160 в 2016-2017н.р. 



Діти, що мають низький рівень підготовки – 12 осіб, що становить 12,6% від 

всіх обстежених дітей. За рекомендаціями психолога діти, що мали низький 

рівень готовності та ті, що не досягли 6ти річного віку залишилось в 

дитячому навчальному закладі на другий рік навчання в старшій групі. 

результати готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі
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     Також практичним психологом на протязі навчального року був 

здійснений психолого-педагогічний супровід дітей, які потребують 

додаткового захисту або опинились в складних життєвих обставинах. 

Охоплено – 3 осіб. Виходячи з стану подій в державі проведена робота з 

дітьми, родичі яких перебувають чи перебували ( загинули) в зоні АТО, 

вимушених переселенців ще буде мати продовження в наступному 

навчальному році – психологом закладу заплановані відповідні заходи : 

визначення емоційних станів, відстеження динаміки розвитку та 

самопочуття, поради та консультації батькам, інформативні повідомлення 

профілактичного спрямування в інформаційному прес-центрі. 

      Практичним психологом Локотковою С.В. проводились корекційно – 

відновлювальні  заняття з дітьми, що потребували індивідуальної уваги, з 

дітьми агресивними, гіперактивними, тривожними для чого були розроблені 

авторські методи допомоги – клаптико терапія, МАК «лялечки», та 

використовувались також методи  пісочної терапії, казко-терапії та арт-

терапії. Проводились заняття з розвитку творчості та мовленнєвого розвитку 

– «світ казки».  

       З педагогічними працівниками проводились тренінги  з використанням 

методів саморегуляції з метою профілактики емоційного вигорання та 

попередження та вирішення різноманітних конфліктних ситуацій, творчі  

майстер-класи.  

Тематика звернень до психологічної служби протягом навчального року,   

кількість звернень: 

 З боку батьків 

1 Адаптація дитини до умов ДНЗ 5  

2 Агресивність дитини 2  

3 Гіперактивність  дитини 1  

4 Психофізіологічні особливості віку  6  

5 Формування позитивної поведінки  2  



6 Тривожність та страхи у дошкільників 3  

7 Проблеми подолання сором’язливості дитини 1  

8 Труднощі у спілкуванні і взаєморозумінні (батьки-діти) . 6  

9 Дитячі ревнощі 1  

10 Ознайомлення з результатами  дослідження  дітей 4  

11 Особливості емоційного стану дітей  6  

12 Вплив розлучення батьків на дитину 1  

13 Готовність дошкільника до навчання в школі 2  

 З боку педагогів 

1 Труднощі у спілкуванні і взаєморозумінні (батьки-педагоги, діти-

педагоги) 2  

2 Особливості емоційного стану дітей 2  

3 Конфлікти в колективі, їх вирішення 1  

4 Індивідуальні особливості розвитку(психічного, розумового) 

дошкільників 2  

5 З особистих питань 3  

       Практичний психолог Локоткова С.В. брала участь в загальних 

батьківських зборах та в групових з виступами на теми : збереження 

психологічного здоров’я дітей, підготовки до шкільного навчання та інш. З 

просвітницькою метою проводились лекції для батьків, працював 

«батьківський лекторій» та педагогічна рада колективу , де надавались 

консультації батькам, діти яких не відвідують дитячі навчальні заклади 

(охоплено 3 особи). 

 

    Активно здійснюється робота з питань педагогічної освіти серед батьків. У 

всіх вікових групах оформлені папки-пересувки, в яких розміщенні 

консультації, цікаві рекомендації, поради для батьків на актуальні теми 

виховання. Варто відзначити змістовні та актуальні бесіди, анкетування, 

тестування, круглі столи, дні відкритих дверей, які систематично проводять 

вихователі всіх вікових груп. Завдяки таким формам роботи, високій культурі 

спілкування педагогів і батьків, доброзичливості, на засадах відкритості 

будуються взаємини педагогів та батьків вихованців ДНЗ. 

   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, структури методичної роботи. Педагогічний колектив ДНЗ № 160 

постійно працював над створенням єдиного методичного простору з 

інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом 

вихователя-методиста Роневич Н. С, а саме – консультації, семінари, 

колективні перегляди, конкурси, сприяла розвитку творчості, ініціативи та 

була спрямована на підвищення якості освітнього процесу.  

     Аналізуючи роботу педколективу протягом 2016-2017 н.р. хочеться 

відзначити творчу групу педагогів, які приймали активну участь в житті 

колективу, в конкурсах, методичних заходах, виступах на батьківських 

зборах, методичних заходах району: Шуль О.В. Новосельська Г.П., Злидник 



Л.М.., Марочканич Х.Ф.,   Наумову О.М... Ці педагоги тримають рівень 

навчально-виховної роботи в ДНЗ№160 на високому рівні, активно пра 

цюють над підвищенням свого професійного рівня. 

            Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ № 160 здійснювалась згідно 

з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за 

сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання 

здійснювалась адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового 

комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази.  Протягом 

навчального року були вжиті заходи щодо зміцнення матеріальної бази ДНЗ. 

Адміністрація ДНЗ активно співпрацює з батьками. Були проведені такі  

ремонтні роботи: 

- капітальний  ремонт  групового приміщення 07 групи,  

- ремонт  спальні у приміщенні 02 групи, 

-  ремонт роздягальні із заміною   двох вікон  у приміщенні  04 гр., 

- ремонт  туалетної кімнати та роздягальні у  приміщенні 06 гр.  

- ремонт роздягальні  у приміщенні 09 гр.;із заміною вікна, 

- ремонт роздягальні у приміщенні 08 гр.. 

- пофарбовані сходи на ІІ-гому  поверсі; 

- проведено кронування дерев (обрізання сухих гілок, вивіз їх з території); 

- покошена трава; 

- побілено бордюри,фруктові дерева; 

- впорядковані квітники, при допомозі дизайнера оформлено клумби; 

-  

         Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація 

спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної 

політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес 

здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров`я дітей 

дошкільного віку.  

   Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження 

травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного 

процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із 

питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися 

на виробничих нарадах, педрадах, зборах. 

   Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в 

ДНЗ № 160 у 2016-2017 н. р. мав комплексний характер і вчасно реалізувався 

адміністрацією. 

 

 

 

 

 

 

 

 


