
. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу 

за 2016 – 2017 н. р. 

Дошкільний навчальний заклад № 30 у своєму складі має 6 вікових груп: 

5 – дошкільного віку, 1 – раннього віку, всі групи загального розвитку. 

Дитячий контингент налічує 202 особи, з них  32 - раннього віку, 170 – 

дошкільного. 

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами.  

 

Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу    

Кількісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 30 

 

Кількість  Освіта  

вища середня спеціальна Навчаються 

кількість % кількість % кількість % 

16 11 68.8 4 25 1 6.2 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 30 
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Організація освітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу 

№ 30 в 2016 - 2017 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною 

розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти і була спрямована на 

реалізацію завдань накреслених річним планом навчально-виховної роботи на 

2016-2017 н.р.: створення безпечних умов для охорони життя і збереження 

здоров’я дітей раннього та дошкільного віку; впровадження нових форм та 

методів на виховання у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі 

та українського народу, зумовлених БК дошкільної освіти; забезпечення 

системного підходу до музичного виховання, шляхом створення розвивального 

середовища та налагодження системи співпраці з педагогами, дітьми і 

батьками; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії 

з іншими дітьми, дорослими людьми; розкриття в дитині навколишнього 

предметного світу духовних і матеріальних цінностей як частини 

загальнолюдської культури і в процесі пізнання формування відповідної 

поведінки (економічне виховання); а серед засобів освітнього впливу на дитячу 

особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, 

театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські 

твори) і робота з дитячою книжкою, побудову навчально-виховного процесу на 

засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш 

повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та 

психологічних особливостей, превентивного виховання в системі освіти 

дошкільного навчального закладу. 

Проаналізувавши  рік, що минув, можна сказати, що він був плідним. 

Методична робота в ДНЗ № 30 протягом 2016 - 2017 навчального року була 

спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, 

розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак 

— на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні 

дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу. 



Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів 

про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, 

інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, 

прогресивному педагогічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового 

компонента  дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від    16.06.2016 р. № 1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» 

проваджувалися  комплексні освітні програми: «Українське дошкілля» 

(О.Білан) та програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.).  

       Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на 

побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, 

спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу 

(здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, 

превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу, 

реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який 

передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як 

особистість. Ці домінуючі ідеї були викладені в річному плані роботи 

дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, 

обговорювалися на методичних годинах, під час індивідуальних і групових 

консультацій. 

У ДНЗ створені належні умови для підвищення професійного рівня та 

формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась в 

закладі  роботі з питань самоосвіти. Тематика індивідуальних тем самоосвіти 

педагогів визначалася самими педагогами з урахуванням потреб навчально-

виховного процесу та  пріоритетними напрямками освітньої діяльності груп.  В 

результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього 

процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом 

проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та 

прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.   

 Широко використовувалися інтерактивні форми методичної роботи з 

педагогами, зокрема семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, консультації 

для різних категорій педагогів, робота творчої групи, відкриті покази, майстер-

класи.  

З ціллю підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань 

патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення у листопаді 2016 

року було проведено педраду у формі круглого столу  «Національно – 

патріотичне виховання в українському ДНЗ» 



Упродовж року було заплановано роботу семінару-практикуму на тему 

«Розвиток обдарованості дітей д/в в процесі навчально-пізнавальної діяльності 

» на якому розглядалися  теоретичні та практичні питання формування у дітей 

творчих здібностей. Що в свою чергу дозволило  вирішувати проблемні 

питання, які забезпечують набуття дітьми певних знань та навичок, необхідних 

для розвитку обдарованості. 

Переоціненню, вдосконаленню фахової майстерності педагогів 

дошкільного навчального закладу сприяли педагогічні читання (огляд новинок 

методичної літератури преси та нормативних документів МОіНУ).. Важливим 

аспектом в оновленні методичної роботи стали педагогічні читання 

«Інноваційна діяльність в дошкільній педагогіці». Вихователі познайомились з 

теоретичними основами інноваційної діяльності, узагальнили знання про 

сучасні інноваційні методики та технології, вправлялись застосовувати свої 

знання на практиці. 

Варто відмітити проведення відкритих показів різних видів роботи, а 

саме: Розвага «Посвята в козачата», направленої на виховання у дітей 

патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та історії українського 

народу (старша група, вихователь Тисляк М.М., музичний керівник Пінчак 

О.С.), заняття з Х.П.Д. (малювання) «Здрастуй, любе Сонечко» з 

використанням ІКТ ( ІІ молодша група №2, вихователь Корпало О.В.) та 

інтегрованого заняття з фізкультури на тему «Стрітення – зустріч Зими з 

Весною» (старша гр. вихователь Гарван Т.М., музичний керівник Пінчак О.С.) 

Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення майстер-

класів та семінарів-практикумів, під час яких педагоги закладу мали змогу 

поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну 

майстерність. Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогами закладу були 

підготовані і продемонстровані такі майстер-класи: «Мультимедійні технології 

як засіб підвищення пізнавальної активності дошкільнят» (вихователь – 

методист Стецюк В.Г.), та майстер - клас «Використання мнемо таблиць під час 

Х.П.Д. (художня література)» (вихователь Бучок О.М.); семінар – практикум 

«Х.П.Д. дітей дошкільного віку під час проведення музичних занять» . (обмін 

досвідом роботи) 

Серед розмаїття форм методичної роботи слід виокремити роботу 

творчої групи «Упровадження в навчально-виховний процес нових форм і 

методів формування національно- патріотичної свідомості дошкільників.» під 

керівництвом вихователя Бучок О.М. Робота у складі групи дала можливість 

педагогам не лише підвищити рівень професійної майстерності щодо 

організації патріотичного виховання як системи в освітньому процесі 

дошкільного навчального закладу, сприяла активізації творчого потенціалу 



педагогів під час розробки посібників, методичних рекомендацій тощо для 

реалізації технології національно-патріотичного виховання, вивченню та 

впровадженню позитивного педагогічного досвіду, інноваційних методик 

виховання дошкільників і становлення особистісного професійного стилю. 

В інтерактивному режимі було побудовано педагогічні ради:  

«Національно – патріотичне виховання в українському ДНЗ» у формі круглого 

стола (листопад, 20156) та лекторій «Співробітництво, партнерство, довіра» 

(лютий, 2017). 

У ДНЗ були створені належні умови для формування інноваційної 

компетентності педагогів. 

Інноваційна діяльність закладу була нерозривно пов'язана з 

впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2016-

2017 навчальному році здійснювалось впровадження таких інновацій: 

  «Формування ціннісного ставлення до світу мистецтва та 

розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку» (вихователь 

Корпало О.В.); 

 «Специфіка формування сенсорних еталонів у дітей дошкільного 

віку засобами дидактичних ігор» (вихователь Гарван Т.М.); 

 «Інтерактивні технології  розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку» (вихователь Бучок О.М.); 

 «Формування компетентності педагогів шляхом використання 

методу проектних технологій у навчально-виховному процесі» 

(вихователь – методист Стецюк В.Г); 

  «Використання ІКТ в освітньому процесі» (муз. керівник Пінчак 

О.С..). 

Інновацією у 2016-2017н.р. була «Школа помічника вихователя.», де 

надавалась професійна допомога у навчанні помічників вихователів до дій у 

проблемних ситуаціях: адаптації дітей раннього та мол. дошкільного віку, 

забезпечення санітарно – гігієнічних вимог утримання ДНЗ, культура поведінки 

та спілкування  помічника вихователя з дітьми та батьками, вимоги, яким має 

відповідати працівник на посаді помічника вихователя, охорона життя і 

здоров’я дітей, профілактика негативних станів. 

У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які 

впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та 

нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. 

Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність 

проведеної роботи та необхідність її подальшого планування та проведення. 



У 2016-2017 навчальному році у ДНЗ систематично забезпечувалась участь 

педагогів у методичних об'єднаннях та семінарах-практикумах для педагогів 

дошкільних навчальних закладів згідно з планом НМЦ департаменту освіти 

Львівської міської ради. 

В арсеналі закладу  ІІІ місце у загальноміському національно-

патріотичному конкурсі серед колективів ДНЗ м. Львова «Це Моя земля» у 

номінації «Найкраща театралізована мініатюра», яку було виконано спільно з 

батьками Гелей Христиною та Моспан Яриною. Активну участь у підготовці та 

проведенні конкурсу взяли педагоги: Бучок О.М., Филипів З.І., Букеда І.І., за 

наставництвом вихователя-методиста Стецюк В.Г. та завідувача Молоко О.Й. 

Окремою ланкою методичної роботи у 2016-2017 н. р. стала організація 

взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка 

характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори. 

Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час 

яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і 

напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного 

закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя 

нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні 

проблеми; діяв клуб взаємодії з батьками «Молода сім’я» де пройшов курс 

тренінгів: «Батьки, вчимося піклуватися про себе»; «Дисципліна: закладаємо 

основи»; «Дисципліна: вчимося долати проблемну поведінку», «Спілкування: 

вчимося розмовляти з дитиною»  

Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей 

до навчання в школі. З цією метою у 2016-2017 н. р. проведено батьківські 

збори  за участю педагогів НВК «Гроно», спільну зустріч педагогів  за 

результатами адаптації першокласників-випускників ДНЗ.  

Характерною рисою навчального року стало забезпечення відкритості 

соціально-педагогічної системи закладу, яка забезпечувалася шляхом 

підвищення рівня співпраці та взаємодії з різними сферами суспільства щодо 

розширення ресурсних можливостей дошкільного закладу по створенню умов 

та визначенню найбільш ефективних популярних форм та методів роботи з 

сім’ями. 

Активізації творчої діяльності, підвищенню персональної 

відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей сприяла 

атестація педпрацівників, яка проведена у відповідності до перспективного 

плану та згідно поданих заяв. За наслідками атестації в минулому навчальному 

році Бучок О.М., вихователю, встановлено відповідність займаній посаді та 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої 

категорії»; Корпало О.В., вихователю, встановлено відповідність займаній 



посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

Гарван Т.М., вихователю, встановлено відповідність займаній посаді, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Стецюк В.Г., 

вихователю-методисту, встановлено відповідність займаній посаді та 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»; Пилис А.Б., практичному психологу, встановлено відповідність 

займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії».  

Проведені заходи по атестації сприяли підвищенню професійної 

компетентності педагогічних працівників, здатності до творчого 

нестандартного рішення педагогічних завдань та націленості на інноваційні 

пошуки. 

Вихователі Жеребна О.М., Корпало О.М., вихователь-методист Стецюк 

В.Г. пройшли курсову перепідготовку при ЛОІПДО згідно перспективного 

плану курсової перепідготовки. 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала 

діагностично-прогностичний характер, базувалася на глибокому аналізі роботи 

під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості 

освіти педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для 

втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ДНЗ і дозволяло 

вчасно корегувати і надавати методичну допомогу в розв'язанні певних освітніх 

проблем. Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей 

здійснювалося тричі на рік. Діагностування педагогів проводилося 

систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем та аналізу 

педагогічної діяльності педагогів. Педагогічне діагностування дошкільників 

засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на 

достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного 

колективу показав, що педагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні 

професійної майстерності. 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу 

приділив формуванню здоров’я зберігаючої компетентності дітей. 

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала 

комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота в умовах звичайного 

режиму життя дошкільників. Дитину оточували кваліфіковані педагоги, 

медична сестра, які постійно здійснювали моніторинг стану здоров’я дітей, 

захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням 

оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес дитини до 

власного здоров’я. 



Протягом навчального року медичною сестрою Кичма М.М. та 

адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної 

щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що 

моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 

79% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-150 

уд./хв. 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з 

фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих 

заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, 

згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний 

підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично 

розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та 

розроблялися заходи щодо їх покращення. 

Великого значення приділено проведенню оздоровчих заходів, 

загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження 

захворюваності дітей (загартування повітрям і водою, вживання вітамінів: 

часнику, цибулі, лимонів). Була звернена увага на попередження дитячого 

травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення 

занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої 

допомоги у надзвичайних ситуаціях. 

Разом з тим медико-педагогічна робота потребує реалізації заходів, 

спрямованих на зміцнення імунної системи частохворіючих дітей. 

На підставі отриманих результатів за 2016 - 2017 н.р. можна виділити і 

загальні недоліки в роботі ДНЗ: 

 актуальним залишається питання зростання духовного потенціалу та 

національної свідомості дошкільників; 

 потребують доопрацювання питання економічного виховання дітей 

старшого дошкільного віку; 

 не в повному обсязі реалізувалися завдання забезпечення наступності між 

дошкільним навчальним закладом, загальноосвітньою школою та сім’єю 

відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти; 

 потреба у допомозі психолога дітям та у роботі вихователя при 

різноманітних форс-мажорах; 



 не достатній рівень музичного виховання та проведення свят та розваг 

відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» та «Впевнений 

старт»; 

 ігнорування участю у конкурсах, запланованих НМЦ м. Львова та ДГП 

ЛМР; 

 не достатнє фінансування закладу. 

 

 


