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 Звіт керівника НВК «Один,два,три» за 2016-2017 н.р. 

   Національна доктрина розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує 
високоосвіченого, ініціативного та  винахідливого молодого покоління. 
Трактуючи цінність дитини, дитинства як особливого періоду життя людини, працівники 
НВК  скеровують свої зусилля на якість розвитку дошкільника та школяра як особистості 
та  актуалізацію природного потенціалу кожної дитини. 
 
Завдання, які ставив перед собою колектив НВК  школа-садок "Один, два, три" на 2016-
2017 н. р.  
 

1.   Забезпечення системного підходу  з трудового   виховання підростаючого 

покоління як важливого  засобу формування практичних економічних умінь і 

навичок. 

2.  Становлення соціального здоров'я дітей, їх адаптації до змінних умов 

життя та успішного впровадження у соціальне середовище.  

3.  Національно - патріотичне виховання дітей у контексті розвитку духовного 

потенціалу особистості дитини.   

4.  Оптимізація формування мовленнєвої компетенції вихованців засобами 

ознайомлення дітей з довкіллям.  

 

   У 2016 – 2017 н. р.в  НВК  «Один, два, три» функціонувало:  1 група раннього віку, 
8 дошкільних груп, з них:  

 1 група компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення , 7  груп загального розвитку 
з режимом роботи 12 год ;10,5 год; 9год;   4 год.,   а також 4 класи початкової школи. 
 В навчальному закладі   протягом року навчались і виховувались -  270 дошкільників ,  
130  учнів. 
        Протягом року великого значення адміністрацією, класоводами  та вихователями 
надавалося проведенню роботи щодо дотримання основ безпеки життєдіяльності дітей 
та формування здорового способу життя. Медсестрою закладу Мартинюк Т.В. було 
вивчено медичні картки дітей та створено окремі групи здоров’я для кожного класу та 
групи, проведено медичні огляди. Комісією з техніки безпеки перевірено усі навчальні 
приміщення щодо відповідності вимог ТБ і санітарно – гігієнічних норм.  
         Також постійно проводилась робота по поглибленню правових знань учнів, 
превентивному вихованню підростаючого покоління. У березні 2017 р.  проводився 
тиждень правових знань, правовий всеобуч батьків, проведення класних годин та 
виховних бесід у дошкіллі та початковій школі, конкурс проектів на правову тематику. 
Вчителем курсу за вибором    «Громадянська освіта. Права дитини» Таламою Г.Р., та 
практичним психологом Ільчук А.К.  оформлено стенди дитячих робіт “ Я маю право 
на...”  
       В основу національно – патріотичного виховання НВК покладено розроблену 
педагогічним колективом «Програму виховної роботи НВК «Один, два, три».  
Стало традицією відвідання учнями Святої літургії до початку та закінчення  
навчального року, на Водохреща, покроплення Святою Йорданською водою, під час 
якого усі діти навчального закладу виконують колядки, частуються пампушками, кутею, 
віншують один одному. Тісна співпраця з Церквою Всіх Святих українського народу дає 
можливість проведення катехитизації дітей, що приступатимуть до Святого Причастя, 
катехитизації дітей дошкільних груп. Вихователями та вчителями проводились бесіди  
на морально – етичну тематику згідно планів виховної роботи. 



Про результативність роботи педагогів ми могли судити під час відвідувань занять та 
уроків, спостерігаючи за зростом впевненості наших дітей і вмінням оперувати до цього 
невідомими поняттями. 
А показниками розвитку дитини є активність під час навчального процесу та 
результативність під час написання підсумкових робіт. 
 
 

 

Порівняльний аналіз рівня навченості   

вихованців дошкільних груп

2015-2016 н.р.                                2016-2017 н.р
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Порівняльний аналіз рівня навченості

учнів 1-4 класів
2015-2016 н.р                                       2016-2017 н.р
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Заслуговує на увагу робота вихователя групи раннього віку Сливки Ольги 
Григорівни, яка приділяла велику увагу розвитку сенсорних здібностей дітей і розвиткові 
зв'язного мовлення. 

Слід відзначити роботу вихователів  старших групи Стасик Л.Я.., Данилів Г.М., та 
вихователів середньої групи Кужим І.Ф., Чухань І.А. які у цьому році доклали багато 
зусиль для оснащення групової кімнати новим обладнанням та матеріалами, багато 
уваги приділяли розвивальним іграм, постійно працювали над розвитком розумових 
здібностей дітей. 
Вихователі молодшої групи, Розовенко О.В., Гомечко М.В., Сивуляк І.В. у своїй роботі 
особливо виділяли такий напрямок, як національно-патріотичне виховання дошкільнят 
та правове виховання, вихователі Гатала І.В., Бриня Ю.А. посилено працювали у 
напрямку - міжособистісні стосунки, а також. дослідницько-експериментальна  діяльніст.  

Вихователями  протягом року проводилась безперервна робота над розвитком 
культури мовлення, творчих художньо-естетичних здібностей дітей та трудового 
виховання дошкільнят.  Особливої уваги заслуговує робота вихователів 
Розовенко О.В., Стасик Л.Я., Чухань І.А. з розділу «Трудове виховання» та вихователів 
Сливки О.Г., Мудрої І.А.  за естетичне оформлення приміщення групової кімнати. 

Слід зазначити високий рівень підготовки дітей 1 і 2 старшої групи до навчання у 
школі. Вихователі Стасик Л.Я., Бриня Ю.А., Данилів Г.М., Гатала І.В., багато уваги 
приділяли усім аспектам психологічної готовності дітей до  навчання у школі. 

Великий обсяг роботи був зроблений вихователями логопедичної групи, завдяки 
цьому випускники групи компенсуючого типу отримали усі необхідні знання для 
подальшого навчання в школі. 

 
 

Результати участі у інтелектуальних та творчих  конкурсах

 У   2016/2017 н.р. з метою максимального всебічного розкриття особистості учнів,   
розвитку їх творчих та розумових можливостей вчителі-предметники, класоводи 
залучали школярів до участі у Всеукраїнських іграх та конкурсах різноманітного 
спрямування. З них:

 - «Колосок» (природничого спрямування) – 54 учні.

 - «Кенгуру» (І етап)  (математичного спрямування) – 53 учні



 Робота колективу НВК, проведена за планом виявлення та підтримки талановитої 
молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних 
здібностей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у 
результатах участі учнів НВК в  олімпіадах, різноманітних конкурсах:



 - Призером  ІІ туру міського конкурсу мовознавців ім. П.Яцика став:

 - Витрикуш Маркіян – учень 3 класу - 3 місце, вчитель Третяк І.М..

 - «Колосок» (природничого спрямування) – 54 учні- 29 учнів отримали золотий колосок, 
21-срібний. 

 - «Кенгуру» (ІІ етап)  (математичного спрямування) – 54 учні - 17 учнів отримали 
відмінний результат, 11- добрий результат . 

 «Кенгуру» (І етап)  (математичного спрямування) – 61 учні - 14 учнів отримали 
відмінний результат, 12- добрий результат . 

 - «Колосок» (природничого спрямування) – 43 учні.



 



 

Результати участі у інтелектуальних та творчих  конкурсах 

 КОНКУРС"Правознайки"— отримали сертифікат «І ступеня»

 Білик Андрій, Кільдіяров Данило,  Портухай Аліна, Рібун Руслан

 Їм запропонований вступ до Правничої Гімназії без іспитів. 

 Це свідчить про те, що підготовка учнів до конкурсів проводилася на 
належному рівні.

 Також учні нашої школи є не лише постійними активними учасниками й 
інших конкурсів, але й переможцями.           

 Дипломантами конкурсу Пісня серця»  стали Гаполяк Христина 4кл. та 
вокальний ансамбль.              

 Також були учасниками районного фестивалю "Різдвяні канікули -
2017р.", де здобули наступні перемоги:

 - вокальний ансамбль - 2 місце;

 - інструментальний ансамбль 3-4 кл. - 1 місце;

 - солістка Кірницька Юлія - 2 місце.             

 Кірницька Юлія  -дипломант Всеукраїнського фестивалю "Різдвяні 
канікули - 2017

 Команда учнів 3-4 кл. є переможцем квесту  у номінації «Найспритніші 
«Львівські леви»

 
 
 

Щодо керування педагогічним процесом, то він не може здійснювати без 
систематичного, цілеспрямованого,  всебічного  і  поглибленого  контролю.   Контроль - 
це певна система спостережень та перевірок, які дозволяють встановити відповідність 
рівня навчально-виховного процесу до вимог програми навчання і виховання дітей . В 
його основі лежить педагогічний аналіз результатів педагога і стан навчально-виховної 
роботи у дошкільному закладі. 
          Адміністрація навчального закладу  постійно працювала над удосконаленням 
внутрішнього контролю, дотримуючись його основних принципів: 

 планомірності – у наявності є розділ річного плану “Контроль і керівництво за 
навчально-виховним процесом”; особисті плани членів адміністрації згідно з 
розподілом функціональних обов’язків; щомісячні плани вихователя-методиста; 

 обґрунтованості – проводилась діагностична робота (анкетування вихователів, 
батьків), аналізувалась результативність навчально-виховного процесу, знання, 
уміння та навички дітей відповідно до вимог програм ; 

 повноти – всеосяжність контролю, якому були підпорядковані всі сфери 
життєдіяльності дошкільного навчального закладу; існує система делегування 
функцій контролю серед членів колективу, визначені об’єкти і акценти 
внутрішнього контролю; 

 теоретичної і методичної підготовленості – ми використовували рекомендації з 
методики проведення внутрішнього контролю, опубліковані в науково-методичній 
літературі. 

Щодо покращення матеріально – технічного стану навчального закладу, слід зазначити, 
що протягом 2016-2017 н.р. у НВК  
поновлено навчально-матеріальну базу класів та груп дидактичним матеріалом, 
картинами, плакатами, методичною літературою та посібниками.  



                Пріоритетний напрямок – утеплення приміщення і забезпечення теплового 
режиму.  

 Проведено демонтаж і заміну опалювальної системи в 4 групах та частково в 
підвальному приміщенні (2 приміщення за рахунок батьків) 

 на харчоблоці придбано нову м’ясорубку, холодильник, мийну ванну та 
встановлено облицювальну плитку на підлогу та стіни в коморі. 

  Облаштовано комп’ютерний клас, встановлено сигналізацію та придбано 
комп’ютери – 7 шт. з бюджету міста, 2 шт. – подаровано фондом св. Володимира, 

 Облаштовано методичний кабінет, придбано нові меблі, килим 
 Облаштовано 3 тіньові  навіси,  
      3 пісочниці, ігрові майдани, 
 придбано меблі для господарських потреб,  
 Придбано облицювальну плитку для облаштування харчоблоку, 
 придбано постіль в 1 мол.групі, логопедичній та наматрасники для усіх вікових 

груп, 
 В 1 старшій групі замінено 4 дверей, 
 В групі раннього віку замінено 1 вікно, 
 В 1-му класі придбано килимову доріжку, 
 В 2-му класі придбано меблеву стінку та шафу для посуду, 
 В логопедичній групі придбано 5 столів, 
 В 2 молодшій групі придбано стільці для дітей, 
  В музичний зал гуртком “Вишиваночка” подаровано 2 люстри.  
 протягом року облаштовувалась територія навчального закладу. 

У покращенні матеріально – технічного стану навчального закладу нам 
допомагають: батьки, гуртки: “Вишиваночка”, 

          “Фламінго”,  “Канку“, “Англійська для дошкільнят”, а також фонд св. Володимира. 



 



 

Заплановані 
придбання в 2017р. 

 

Назва Кількість Ціна 
(грн.) 

Сума Всього 

 Документація     

- класні журнали 4 шт. 85 340  

- журнали гурт.роботи 6 шт. 25 150  

- журнали ГПД 5 шт. 25 125  

Особові справи 40 шт. 5 200  

Табелі навч. досягнень 50 шт. 0,72 36 851 

Шкільне приладдя     

Дошка шкільна аудиторна на 5 
робочих поверхонь зелена, 
магнітна, під крейду 

1 шт. 5 000 5 000 5 000 

Заміна опалювальної 
системи 

    

Сталевий радіатор RОMSTAL 
22x300х1800 мм, (2118 Вт), 
бокове підключення  

12 шт. 2 490 29 889  

Сталевий радіатор RОMSTAL, 
22хЗ00х2000 мм. (2353 Вт), 
бокове підкпючення  

12 шт. 2 740 32 886  

Радіаторний клапан, для подачі, 
кутовий 1 / 2 “  

24 шт. 151 3 635  

Радіаторний клапан, для 
обратки, кутовий 1 / 2 “ 

24 шт. 133 3 186  

Перехідник, PP-R D = 25x20 мм.  16 шт. 2,87 45  

З’єднувач, PP-R, D = 20 мм х 1 / 
2 " 

48 шт. 44,28 2 125  

З’єднувач, PP-R, D = 25 мм х 3 / 
4 " 

16 шт. 66,89 1070  

Трійник редукційний, PP-R, D = 
25х20х25 мм 

24 шт. 7,58 182  

Myфта РP-R, D = 20 мм.  16 шт. 1,89 30,2  

Myфта РP-R, D = 25 мм.  16 шт. 3,8 60,8  

Куточок 90 град, PP-R, D =20 мм 200 шт. 2,84 568  

Куточок, 90 град, PP-R, D = 25 
мм 

40 шт. 5,68 227  

Куточок, 45 град. PP-R, D = 20 
мм 

48 шт. 2,8 136  

Труба поліпропіленова, PP-R / 
F, PN 20 бар D = 20 мм 

64 м 23,37 1 496  

Труба поліпропіленова, PP-R / 
F, PN 20 бар D = 25 мм.  

64 м 32,37 2 072  

Труба поліпропіленова, PP-R / 
F, PN 20 бар D = 50 мм. 

200 м 95 19 000 92 973 

 
  Всього: 98 824 грн 
 
 
 



 

Розподіл  коштів отриманих у    

вигляді благодійних внесків

Благодійні 

внески, грн.

Предмети 

і 

матеріали, 

грн.

Санітарно-

гігієнічні 

засоби,

грн.

Загальна 

сума коштів, 

грн.

112 000 76000 36000

З них 

залучені 

кошти, грн.
57480

 
 
 
У всіх класах та групах  оформлено  куточки з різноманітних напрямків виховної роботи; 
адміністрацією НВК здійснювався постійний контроль за забезпеченням  цих куточків 
інформативними матеріалами для батьків. 
Для того, щоб у 2017-2018 році працювати краще, домогтись успіхів у роботі, необхідно 
поставити на належний рівень роботу творчої групи та активізувати роботу педагогів на 
методичних об’єднаннях, сприяти обміну досвідом між педпрацівниками, залучати 
педагогів до  колективного вирішення питань. Виходячи з результатів роботи за 2016-
2017 н.р. адміністрація навчального закладу планує відвідати протягом І півріччя 
якнайбільше уроків і занять у педагогів, які допускали недоліки у роботі, і обговорити їх 
на педагогічній раді; поставити на належний рівень роботу ради школи, залучити членів 
ради до контролю й допомоги педагогам у процесі навчально-виховної роботи 
комплексу. 

 

Аналізуючи та прогнозуючи роботу ми визначаємо: 

 

Позитиви роботи Утруднення в роботі Перспективи  

Співпраця з СЗШ №18, ЛПГ 
, гімназією «Євшан» 

 Налагодження співпраці з 
Правничою гімназією 

Активна участь у творчих та 
інтелектуальних конкурсах 

Відсутність 
факультативних 
курсів та 
індивідуальних 
програм навчання 

Здійснювати матеріальне 
стимулювання педагогів та 
учнів шляхом залучення 
додаткових коштів та 
спонсорської допомоги 

Організація роботи з 
обдарованими дітьми 

Відсутність психолога 
в штаті школи, 
робота базується на 
ентузіазмі педагогів, 
відсутність годин у 
навчальному плані 
передбачених для 

Врахувати недоліки в 
організації літнього 
оздоровлення та на 
наступний рік залучити 
більшу кількість учнів до 
перебування у шкільних та 
оздоровчих таборах; 



індивідуальної 
роботи 

Тісна співпраця з батьками, 
залучення батьків до участі 
в навчально-виховному 
процесі 

Інертність батьків , 
зацікавленість лише 
кінцевим 
результатом,а не 
процесом 

Відновлення роботи «Ради 
школи» 

Покращення матеріальної 
бази методичного кабінету 

Недостатність 
централізованого 
фінансування 

Організація ігрових зон у 
відповідності до вимог нової 
редакції Базового 
компонента 

Перемога у міській олімпіаді 
розвивального навчання 

Недостатність 
фінансування щодо 
підвищення 
кваліфікації педагогів 
у ЦРН м.Харків 

Впроваджувати сучасні 
інноваційні комп'ютерні 
технології, етику стосунків; 

максимально 
використовувати потенційні 
можливості педагогів, 
підтримувати їх ініціативу; 

Організація методичних 
заходів для популяризації 
програми «Вчимося 
думати». 

Недостатність 
фінансування. 
Відсутність в штаті 
посади асистента  

Поширення досвіду роботи 
 
 
 

Підвищення кваліфікації 
педпрацівників за 
програмою «Вчимося 
думати» 

Відсутність прямого 
контакту з авторами 
програми.  

Підвищення фахового рівня 
педагогів, молодих 
спеціалістів 

Організація тематичних 
тижнів у початкових класах 
та дошкільних групах 

Середній рівень 
комп’ютерної 
грамотності педагогів 

Проведення навчальних 
семінарів, залучення 
педагогів до проходження 
комп’ютерних курсів 

Участь у міжнародних 
конкурсах «Колосок», 
«Кенгуру» 

 Залучення батьків до 
придбання комп’ютерів в 
навчальних приміщеннях 

 
      Організація освітньої роботи у 2017/2018  навчальному році здійснюватиметься  
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового 
компонента дошкільної освіти (нової редакції),  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, з метою виконання «Проекту Програми розвитку НВК  «Один, два, три», 
виконання завдань експериментальної програми «Вчимося думати», передбачених  у 
Програмі дослідно-експериментальної роботи на 2010-2020 роки»  у 2017-2018н.р., а 
саме: опанування змісту експерименту та освоєння методики реалізації 
експериментально-дослідної роботи, з метою продовження роботи,  розпочатої у 2016-
2017 н.р. та поглибленого вивчення проблеми виховання свідомих громадян та 
формування національної культури, зважаючи на актуальність питання соціалізації 
дошкільника та молодшого школяра,  підвищення національної свідомості сучасного 
громадянина,  на основі аналізу роботи навчального закладу за 2016-2017 н.р.,  
педагогічний колектив постановив у 2017-2018 н.р. працювати над реалізацією 
актуальних завдань.  


