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Даний звіт зроблений на підставі 
   НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 

березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».  

          Мета : 

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського 

контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень 

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. 

 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім 

закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна характеристика.  
 

            Заклад дошкільної освіти № 7 «Лелітка» проводить свою діяльність з 5 

грудня 1978 року (40 років) та знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул.  

Кременецька, 24, тел. 75-74-85, 72-90-80. Ліцензія № 031334 

Проектна потужність 230 дітей. Списковий склад станом на 01.01.2022 

року – 281 дитина. 

№  Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. Кількість груп усього 11 

 раннього  віку  3 

дошкільного  віку  8 

3. Режим роботи груп:  

12 годин 12 

4. Кількість вихованців 281 

5.  Кількість педагогічних працівників  33 

Сьогодні - це сучасний заклад освіти  пріоритетними завданнями діяльності 

якого є: 

 забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх 

нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей; 

 забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов закладу дошкільної 

освіти та готовності до шкільного навчання; 

 надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до 

процесу виховання та освіти дитини; 

 взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному 

розвитку дітей; 

 проведення  інноваційної діяльності. 

        Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. 

Розвивальне середовище закладу освіти  організоване з урахуванням інтересів 

дітей і відповідає їх віковим особливостям.  

     Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

- музична зала; 

- спортивна зала; 

 - методичний кабінет; 



 - кабінет вчителя логопеда; 

 - кабінет англійської мови; 

- кабінет практичного психолога; 

- медичний та маніпуляційний кабінет; 

- музичний кабінет; 

- музей Світлиця; 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,  

- спортивний майданчик; 

- екологічна стежина; 

- стежина відчуттів. 

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 11 груп – з  12  годинним 

перебуванням дітей, режим роботи з 7:30 до 19:30 год. 

 

2. Вжиті завідувачем заходи    щодо охоплення навчанням дітей 5-річного 

віку. 

             За проектною потужністю дошкільний  навчальний заклад розраховано 

на 230 місць для дітей від 2 до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 281 

дитина, в тому числі дітей раннього віку - 49 , дошкільного віку -  232, хлопчиків 

- 146, дівчаток - 135.   Групи комплектуються  переважно у серпні -жовтні. 

              У 2021-2022 навчальному році укомплектовано 11 вікових груп: 

-  3 групи ясельного віку -  третій рік життя; 

-  2  групи молодшого віку - четвертий рік життя; 

-  3 групи середнього віку - п'ятий  рік життя; 

-  3 групи старшого віку – шостий  рік життя. 

 

         Робота з дітьми, щодо охоплення дошкільною освітою носила 

систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей 

дошкільного віку. 

        Всі діти старшого дошкільного віку мікрорайону  100% охоплені 

підготовкою до навчання в школі. 

        Як керівника закладу мене турбує питання  перенаповнення спискового 

складу груп, в середньому на 5-10 дітей. Але аналіз фактичного відвідування 

показує, що перевищення планової наповнюваності спостерігається, в 

основному,  в  період підготовки до дитячих свят, за виключенням старших груп. 

        У 2021 році в порівнянні з 2020 роком кількість вихованців ЗДО збільши-

лась на 10 дітей (281 – 271). 

 



3.   Кадрове забезпечення. 

 

Колектив ЗДО складається з 63 осіб, з них – 33 педагоги, а саме: 1 

директор, 1 вихователь-методист, 22 вихователі, 3 музичних керівники, 1 

практичний психолог, 1 інструктор з фізичної культури, 1 вчитель-логопед, 1 

керівник гуртка англійської мови, 1 керівник гуртка образотворчого мистецтва, 

хореограф. 2 педагоги перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років. 

 

Освітній рівень педагогів:                                 

Педагоги  Вища фахова 

освіта 

Вища нефахова 

освіта 

Неповна вища 

освіта 

33 13 – 40 % 10 – 30 % 10 – 30 % 

 
 

 

Стаж роботи педагогічних працівників: 
 

До 5 років Від 5 до 10 
років 

Від 10 до 
15 років 

Від 15 до 
20 років 

Від 20 до 
25 років 

Від 25 і 
більше 
років 

6 – 18 % 1– 3 % 3– 9 % 8– 24 % 2– 6 % 13– 40 % 
 

 
 

Кваліфікаційний рівень педагогів: 



 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

«Спеціаліст 

другої 

категорії» 

«Спеціаліст» Тарифний 

розряд 

Звання 

6 – 18 % 11 – 33 % 4 – 13 % 1 – 3 % 11 - 33 % 1 – 3% 

 

 
 

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для 

постійного  професійного зростання. В цьому році підвищили свою  кваліфікацію 

при Волинському інституті післядипломної  педагогічної освіти - 4 педагогів. 
У поточному році проатестовано 5 педагогів. За результатами атестації  окремі 

педагоги підвищили свої кваліфікаційні категорії  (вихователям Назарчук І.М., 

Спільнюк Л.О.   присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії»,  1 педагогу встановлено 11 тарифний розряд (Пеклич Т.О.); 

- 1 педагогу встановлено 12 тарифний розряд (Гунько С.В.). 

Вважаю, що питання кадрового забезпечення закладу є одним з 

пріоритетних в роботі керівника, тому постійно тримаю на контролі  питання 

підвищення кваліфікації педагогів. Разом з вихователем-методистом та 

практичним психологом  створюємо працівникам умови для професійного росту 

та  саморозвитку, творчого підходу до справи виховання дошкільнят. В цілому 

робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною 

результативністю. 
 

4.  Організація навчально-виховного процесу. 

Напрямок роботи закладу – «Осередок громадянського виховання з 

оздоровчо-гуманітарним профілем». Ефективність методичного супроводу 

педагогів, щодо роботи по вихованню у дошкільників громадянських почуттів та 

родинному вихованню дошкільників сприяло проведення заходів до дня прапора 

та дня незалежності України: діти малювали малюнки на асфальті, танцювали 

флешмоб, вшановували український прапор та нашу державу. Працівники та діти 

закладу долучилися до Всесвітнього дня Миру: діти виготовляли голубів Миру, 



малювали малюнки, створювали картини. Відзначали День української хустки 

флешмобом та відеороликами у фейсбуці. До дня українського козацтва 

проводили розваги у старших групах «Ми маленькі козачата, ми – нащадки 

козаків». Тематичний захід до дня української писемності та мови «Мово моя, 

мово, найдавніше диво» був проведений у старші групі «Барвінок», «Мова рідна, 

слово рідне» у групі «Лілея». В рамках співпраці з ЗДО № 25 створили 

відеоролик з презентацією української поезії Галини Малої «З алфавітом – до 

осені з привітом». Проводилися відкриті заходи у Світлиці, які допомагали 

ознайомити дітей з побутом та традиціями українського народу. Діти залюбки 

виконували завдання адвент-календаря, чекаючи Святого Миколая. З метою 

допомоги дітям-сиротам провели благодійну акцію «Віконечко добрих справ –

допоможи Святому Миколаю принести радість дітям-сиротам». Брали участь у 

благодійній акції «Тепла іграшка надії» фонду боротьби із раком та онлайн-

вернісажі «У янгола під крилом», де власноруч виготовляли сувенірні вироби для 

хворих діток і наших захисників. 

Методична служба ЗДО  спрямовується на реалізацію основних завдань: 

1. Формування самоставлення, ставлення  до світу та ціннісних орієнтирів 

через розвиток морального мислення, почуття прекрасного.  

                     2. Використання сучасних підходів у формуванні логіко-математичних 

компетентностей у дітей дошкільного віку. 

Основними формами методичної роботи з педагогами є:  

 колективні: педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, 

методоб’єднання, тощо;  

 групові: консультації, робота творчої групи, міні-груп з проблемних 

питань, ініціативні групи; 

 індивідуальні: консультування, наставництво, стажування, самоосвіта. 

Всі форми методичної роботи плануються з урахуванням загальної та 

професійної компетентності педагогів. Однією з найбільш дієвих, на наш погляд, 

є семінари-практикуми, на яких педагоги отримують не лише теоретичні знання, 

але й практичні навички їх застосування в роботі з дітьми. 

Методична робота з педагогічними кадрами будується на принципах 

доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності. З метою 

забезпечення умов для зростання творчого та успішного педагога у закладі 

дошкільної освіти проводиться: профдіагностика, організуються тематичні 

виставки методичної літератури, відповідно до тематики педрад, семінарів, 

практикумів; проводяться психолого-педагогічні консультації з вивчення діючих 

Програм розвитку дітей; висвітлюється результативність професійного росту 

педагогів через створення педагогічних та творчих портфоліо.  

Керівним органом методичної роботи в ЗДО є педагогічна рада. На 

засіданні педагогічної ради «Стратегії та напрямки роботи закладу дошкільної 

освіти  

№ 7 на 2021-2022 н.р» розглядалися такі питання, як структура та циклограма 

методичної роботи, основні завдання на новий навчальний рік, обговорення і 



схвалення Плану роботи закладу дошкільної освіти  на 2021-2022 н.р., атестація 

та проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників, методичне 

забезпечення освітнього процесу  

          З метою вирішення поставленого завдання «Формування самоставлення, 

ставлення  до світу та ціннісних орієнтирів через розвиток морального мислення, 

почуття прекрасного» перед колективом упродовж 2021-2022 навчального року 

були проведені такі заходи: педагогічна рада «Становлення моральної свідомості 

дошкільника»; воркшоп «Гра як засіб пізнання соціального світу»; консультації 

«Організація духовно-морального виховання» та «Виховуємо совість 

у дошкільному віці: чи не зарано?»; тематичне вивчення стану освітнього 

процесу з формування морально-етичного виховання дітей дошкільного віку, під 

час яких педагоги розглядали питання формування в дитини дошкільного віку 

моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду, формування 

духовної культури дитини, чітких уявлень про добро і зло, виховання цінностей: 

загальнолюдських, національних, громадянських, сімейних. Під час 

взаємовідвідування педагоги практично показали, як виховують у дітей моральні 

почуття.  

Педрада «Шляхи оптимізації сенсорно-пізнавального розвитку дітей 

відповідно до БКДО», семінар-практикум «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі: вимоги сучасності», методичний консиліум «Жива математика, або 

технологія інтегрованих модулів для логіко-математичного розвитку дітей», 

методичний аукціон «Логіко-математичні інновації», консультація «Бізіборд – 

розвивальна дошка для дітей», огляд розвивального середовища та картотеки 

педагогічних засобів  з логіко-математичного розвитку сприяли вирішенню 

річного завдання «Використання сучасних підходів у формуванні логіко-

математичних компетентностей у дітей дошкільного віку». Вихователі отримали 

теоретичні та практичні знання та навики, які корисно впливають на педагогічну 

діяльність саме в цьому напрямку. Педагоги не просто присутні і є слухачами, а й 

активні учасники обговорення, практичного застосування знань залежно від теми та 

форми проведення, активно висловлюють своє бачення перспективи реалізації 

визначених завдань. Вихователі виготовили бізіборди, математичні наочні посібники, 

дидактичні ігри та матеріали для сенсорно-пізнавального розвитку дітей. 

В закладі було розроблено та схвалено на педраді (протокол № 1  від  31.08.2021р.) 

«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗДО № 7» та 

«Положення про академічну доброчесність всіх учасників освітнього процесу ЗДО № 7» 

(протокол № 3  від  18.11.2021р.). Дана робота з розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у ЗДО продовжується. 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до 

нормативних документів та законодавчих актів України:  

• Конституція України  

• Закон України «Про освіту»  

• Закон України «Про дошкільну освіту»  

• Закон «Про мови в Україні»  



• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 

•Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 

12.03.2003  

• Конвенція ООН про права дитини  

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та 

доповненнями. Наказ № 930 від 06. 10.2010 

 • «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних 

посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002  

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей 

раннього віку у дошкільних навчальних закладах» 

        •   лист МОН України від 10.08.2021 року 1/9- 406 «Щодо окремих питань 

діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році». 

       А також, відповідно до власного Статуту,  Програми розвитку та річного 

плану роботи закладу дошкільної освіти №7 на 2021-2022 н.р. 
           Для ефективного вирішення проблем освіти  та виховання дітей педагоги 

перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують 

сучасні перспективні програми та методики. 

             Освітній  процес організовується на основі: 

 Базового компонента дошкільної освіти України,  Освітньої програми для дітей 

від 2 до 7 років «Дитина» . 

              Окрім базової  програми у закладі дошкільної освіти впроваджуються 

парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантивної 

частини навчального плану: 

-    Програма з фізичного виховання «Казкова  фізкультура» авт. М.М.Єфименко 

( інструктор з фізкультури Комарова Н.В.); 

-     Програма  «Граючись, вчимося. Англійська мова» (авт. – Гунько С.В., Гусак 

Л.Є., Лещенко З.Б.) – керівник гуртка з англійської мови Гунько С.В. 

-       Програма Ю. Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го 

року життя із ФФНМ» - вчитель логопед Дубчук І.А. 

  Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку 

особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності закладу 

дошкільної освіти.  

Якість та результативність освітнього процесу 

При реалізації завдань плану роботи проводилась чітка, систематична 

робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до 

їх вікових особливостей та вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи 

років «Дитина». Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного 

колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, 

який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе 

як особистість. 



 
Рівень сформованості компетентностей дітей  
 

 
Результати діагностики рівня знань дітей за І півріччя 2021-2022 

навчального року ЗДО № 7: 

1. Рівень організації та здійснення освітнього процесу – достатній. 

2. Спостерігаються високі показники засвоєння знань з таких розділів програми - 

здоров’я та фізичний розвиток, дитина у світі мистецтва. 

3.  В зв’язку з провадженням ігрових методів навчання та створення 

розвивального ігрового середовища діти володіють навичками взаємодії,      

роботі в команді, вчаться виявляти творчість та ініціативність. 

4. Завдяки впровадження інноваційних методик діти показують поглиблені 



знання про предметний світ, розуміють взаємозв’язок між навколишнім 

середовищем та діяльністю людини. 

5. Потребує подальшого удосконалення робота з педагогами у таких напрямках: 

активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, формування 

екологічної поведінки та співпраця з батьками. З цією метою розробити заходи з 

даної тематики.   

          Головною метою роботи колективу закладу дошкільної освіти є виховання 

дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, 

правильно будувати своє життя.   

Робота практичного психолога ЗДО здійснюється відповідно  Положення 

про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 22 травня 2018 року № 509. 

 Психологічний супровід впровадження інновацій, методичної роботи в 

закладі здійснює практичний психолог Тетяна Шах, яка постійно планує та 

проводить різноманітні консультації, тренінги, майстер класи для вихователів, 

психологічні практикуми, зокрема: «Покоління «Альфа»: пошук способів 

взаємодії» та «Mindfulness для батьків та дітей». Практичний психолог бере 

участь у всіх методичних заходах, що проводяться в ЗДО та місті.  

     Моніторинг психологічної готовності до навчання у школі дітей 

старших груп ЗДО №7 за 2021-2022 н.р. 

Проводиться індивідуальна та групова діагностична робота, а саме: 

- визначення рівня тривожності, агресії, наявності страхів, імпульсивності, 

діагностика асоціальних проявів поведінки; 

- діагностика готовності до навчання в школі; 

- визначення інтелектуального розвитку; 

- діагностика проявів темпераменту; 

- діагностика творчого потенціалу; 

- визначення рівня психічного розвитку дітей раннього віку; 

- діагностика родинних стосунків; 

- визначення типу особистості педагога; 

- визначення між особистісних стосунків в педагогічному колективі; 

- визначення рис педагогічної діяльності вихователя; 

- вивчення мотивації діяльності педагогів; 

- визначення спрямованості діяльності педагога; 

- діагностування батьків на виявлення взаємостосунків з дітьми; 

- опитування батьків щодо якості послуг, які надає дошкільний навчальний 

заклад. 



Представлення результатів:  в моніторинговому дослідженні були визначені 

наступні критерії для аналізу: рівень мотиваційної готовності, розвитку 

пізнавальної сфери, психосоціальної зрілості, дрібної моторики, шкільної 

зрілості, морфологічної зрілості, проаналізовано чистоту мови, групу здоров’я, 

виведено загальний рівень психологічної готовності до школи.  

 

Навчальні роки К-сть випускників ЗОШ Гімназії 

2020-2021 84 66% 34% 

 

Загальний рівень психологічної готовності 

 

Рівні 

високий достатній середній низький 

48 % 

 

22 % 22 % 0 % 

Пізнавальна сфера 

 

Рівні 

високий достатній середній низький 

42 % 28 % 30 % 0 % 

 

Мотиваційна готовність 

 

Рівні 

високий достатній середній низький 

71 % 

 

27 % 2 % 0 % 

 

Психосоціальна зрілість 

 

Рівні 

високий достатній середній низький 

61 % 
 

19 % 20 % 0 % 

 

Функціональна готовність 

 

Рівні 

високий достатній середній низький 

52 % 
 

20 % 28 % 0 % 

 

Морфологічна готовність 

 

Рівні 

високий достатній середній низький 

59 % 

 

27 % 14 % 0 % 

 

 

Чистота мови: вимовляють – 93 %, не вимовляють – 7 % 



Мотометричний тест: виконують – 81 %, не виконують – 19 % 

Група здоров’я 

 

групи 

І ІІ ІІІ ІV 

80 % 

 

14 % 6 % 0 % 

 

Вся робота  велась із урахуванням індивідуальних особливостей, 

попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктності серед 

здобувачів освіти, формування психологічної культури та збереження 

психологічного здоров’я  всіх учасників освітнього процесу. 

Хочеться висловити слова вдячності усім педагогам за відповідальне 

відношення до виконання посадових обов’язків та творчий підхід до справи 

виховання, освіти  та соціального становлення дошкільників. 

       Таким чином, у ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. 

 

5. Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у навчальний процес 

 

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, 

освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення 

умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово 

нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - 

особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження 

інноваційних технологій освітній  процес, забезпечення педагогічного 

колективу новою методичною літературою, періодичними підписними 

виданням, сучасним дидактичним матеріалами. 
           Робота методичної служби ЗДО була зорієнтована  на створення умов, які 

сприяли професійному становленню педагогів, їх творчому зростанню, 

залученню до інновацій, дослідництва, пошуку, експериментування, а відтак - на 

досягнення позитивних результатів освітнього процесу.          

 Розвиток мовлення дітей з елементами методики Л.Шелестової впроваджує: 

вихователь Семеняк Людмила Костянтинівна. 

 Методика розвитку творчих здібностей на  заняттях  з  малювання   (автор   –  

Л. Шульга). Впроваджує: керівник гуртка образотворчого мистецтва Котельчук Інна 

Євгеніївна. 

 Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка ("Театр фізичного розвитку 

та оздоровлення дітей”). Впроваджує: інструктор з фізкультури Комарова Наталія 

Валеріївна. 

  «Природа Космосу» (автори К.Л.Крутій, О.М.Каплуновська).  Впроваджує: 

вихователь Борщ Наталія Володимирівна. 

 ”Використання інформаційно-комп’ютерних технологій”. Впроваджує: 

вихователь Гринчук Лариса Арсентіївна. 

 ”Розвиток логіко-математичних здібностей за допомогою паличок Кюїзенера”. 



Впроваджує: вихователь Домбровська Іванна Валеріївна. 

 "Чудеса на піску" (автори Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва).  

Впроваджує:  вихователь Марчук Олена Павлівна 

 «Музикотерапія за адаптованою методикою В.Зав’ялова, В.Пектрушина”. 

Впроваджує: керівник музичний  Марчук Катерина Вікторівна. 

Реалізація проблемних питань роботи методичної служби дошкільного 

навчального закладу вимагала вирішення конкретних завдань: 

- вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення 

освітнього процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою; 

- навчально-методичне консультування педагогічних, технічних 

працівників, батьків. 

Реалізація поставлених завдань та методичної проблеми здійснювались за 

допомогою різноманітних форм роботи з педагогічним колективом, які забезпечили 

необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети, а саме  методичне 

зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми роботи: 

- метод години ( 3 заняття),  

- семінар-практикум (2 заняття),  

- психологічний практикум (2 заняття),  

- консультації (6) планових, інші -  по запитах і по потребі, 

- школа початкуючого педагога (3 заняття). 

Консультування відбувалось протягом навчального року для усіх педагогів, 

молодих спеціалістів та керівників гуртків за темами, визначеними на основі 

діагностики та проблемними поточними питаннями, які допомагали педагогам у 

здійсненні освітнього процесу та  вирішенню питань налагодження тісної співпраці з 

родинами вихованців за допомогою інноваційних форм  взаємодії педагогів та батьків. 

Педагоги не просто присутні і є слухачами, а й активні учасники обговорення, 

практичного застосування знань залежно від теми та форми проведення, активно 

висловлюють своє бачення перспективи реалізації визначених завдань. 

              «Школа молодого педагога» (керівник Гринчук Л.А., вихователь), сприяла 

розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного 

педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню професійного 

інтересу до роботи з дошкільниками. Чітка, послідовна і водночас гнучка система 

роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення 

якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності та успішній 

адаптації молодих педагогів у колективі ЗДО. 

Постійний творчий пошук педагогів, підвищення їх кваліфікації, самоосвіта 

позитивно впливає на якість освітнього процесу. Про це свідчать результати показників 

компетентності дітей різних вікових груп з усіх розділів програми, які проводяться два 

рази на рік. В цьому навчальному році проводили тільки один раз в зв’язку з воєнним 

станом. 

Нові форми  онлайн-роботи: надання рекомендацій для учасників освітнього 

процесу щодо заходів безпеки проти корона вірусу, дистанційна педагогічна допомога і 

підтримка, дистанційне навчання для подачі навчального та розвивального матеріалу, 

STREAM-освіта – готовність педагогів та батьків до співпраці в умовах карантину, 

зворотній зв’язок з батьками, онлайн-заняття, розповсюдження інформаційних листівок 



за допомогою соціальних мереж та мобільних додатків дають позитивний результат. 

          Окремою ланкою методичної роботи у 2021-2022 н. р. стала організація 

взаємодії з родинами вихованців. Батьки радо долучилися до відео-привітань з 

нагоди дня дошкілля. Вдало пройшов родинний хенд-мейд «Ялинкова прикраса», 

де діти з батьками створили  творчі прикраси та іграшки, якими прикрасили 

ялинку біля центрального входу. Цікаво та корисно пройшов тиждень онлайн-

логомарафону  «Розвиток мовлення з  Pop-it». Педагог донесла батькам, як 

можна використати сучасну іграшку для розвитку пізнавальних процесів дитини. 

«Малюнок солдату», щоб підтримати нашого захисника  - це той маленький 

вклад у нашу перемогу над агресором, який посильний дитині. 

         Психологічний супровід впровадження інновацій, методичної роботи в 

закладі здійснює практичний психолог Шах Т.Г., яка постійно планує та 

проводить різноманітні консультації, тренінги, майстер класи для вихователів, 

психологічні практикуми, зокрема: «Використання методики соціального та 

психологічного розвитку дитини «Лялька як персона» та «Соціальні історії як 

спосіб комунікації і соціалізації дошкільника». Практичний психолог бере участь 

у всіх методичних заходах, що проводяться в ЗДО.  

        Педагоги ЗДО є постійними учасниками міської виставки «Творчі сходинки 

педагогів Луцька». У 2022 році, від закладу подали свої творчі доробки: 

методичні рекомендації «Логомнемки ІІ» вчителя-логопеда Дубчук І.А. та 

методична розробка вихователя Спільнюк Л.О. «Школа маленького 

екскурсовода». 

          На  ХХVІІ обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині»  були представлені методичні рекомендації 

директора Галини Коваль «Управління процесом модернізації   роботи в закладі 

дошкільної освіти», за підсумками –  відзначені  дипломом ІІІ ступеня 

управління освіти і науки облдержадміністрації. 

          Важливу роль у форматі  інформування педагогів має передплата фахової 

періодичної преси для педагогічних працівників: директора, вихователя-

методиста, вихователів, керівників музичних, практичного психолога, сестер 

медичних старших (8 журналів). Методичний кабінет протягом року поповнився 

методичною літературою згідно переліку видань, рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України.  

                Аналіз стану методичної роботи показав, що у порівнянні з попереднім 

роком завдяки використанню сучасних підходів, інноваційних технологій та 

інтерактивних форм методичної роботи значно підвищився фаховий рівень 

педагогів, підтвердив ефективність її системи, підібраних шляхів розв’язання 

проблемних питань. Діагностування педагогів дало змогу зробити висновок про 

те, що рівень знань та вмінь педагогів підвищився. Анкетування виявило 

проблемні питання в освітньому процесі, які варто винести на обговорення в 

наступному навчальному році. Окремі питання у роботі методичного кабінету  

вимагають подальшого скерування:  

1. Методичний супровід роботи педагога над індивідуальною темою та 

узагальненням її результатів. 



           2. Недостатньо впроваджуються елементи різних інноваційних методик. 

Вихователям слід більше уваги звертати на  використання інтерактивних форм 

роботи з дітьми та батьками. 

           3. У колективі з’являються молоді  педагоги, що вимагає посиленої   уваги 

до них з боку методичної служби та роботи Школи молодого педагога; 

4.  Підтримка індивідуалізованого та самостійного навчання. 

Завдяки праці усього колективу, пошукам педагогами нових форм роботи з 

вихованцями і батьками, індивідуалізації, диференціації навчання та виховання, 

педагогічному колективу вдалося виконати поставлені завдання, зробити 

виховний процес цікавим, легкодоступним кожному вихованцю. 

            Таким чином, аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і 

методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно 

впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за 

минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу за минулий 

навчальний рік оцінено як задовільну. 

         Методична робота сприяла розвитку творчості, ініціативи та була 

спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Беручи до уваги 

ґрунтовний аналіз  методичної роботи закладу за минулий навчальний рік, 

протягом 2022-2023 навчального року  заклад  дошкільної освіти ставить перед 

собою слідуючі завдання: 

         - впроваджувати в практику роботи  дошкільного закладу освітньої 

програми для дітей від 2-ох до 7-ми років «Дитина»;  

         - створювати належні умови для реаліазації завдань даної програми, 

організації освітньої роботи та підпорядкувати створений розвивальний простір 

інтересам дитини; 

         - спрямувати зусилля колективу на  створення здоров’язбережувального 

освітнього простору; 

         - створювати оптимальні умови для збереження та зміцнення фізичного 

здоров’я малюків; 

         - створити безпечні умови для  формування  всебічно розвиненої  творчої 

особистості дитини; 

         - сприяти росту професійного рівня педагогів.    

 

Основні напрямки роботи закладу в 2022-2023 н.р. 

           1. Осередок громадянського виховання з оздоровчо-гуманітарним 

профілем. 

           2. Робота над ІІ аналітичним етапом методичної проблеми «Формування 

основ національної самосвідомості у дітей дошкільного віку на засадах 

культурно-історичної спадщини українського народу». 

 

Пріорітетні завдання роботи ЗДО № 7 на 2022-2023 н.р. 

1. Продовжити роботу по створенню умов для виховання патріотично 

свідомого дошкільника з високими морально-духовними якостями засобами 

національно-патріотичного виховання. 



2. Модернізація підходів у роботі з родинами та розвиток партнерських 

відносин між закладом і сім’єю. 

3. Розвиток і використання економічних знань, трудових навичок та вмінь 

у формувані предметно-практичної компетентності дітей дошкільного віку. 

4. Створювати умови для формування стійкої мотивації педагогів до 

самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього 

процесу і викликів сьогодення. 

5. Продовжити роботу по розбудові внутрішньої системи забезпечення 

якості дошкільної освіти закладу. 

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу 

ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі 

пошуки педагогів. 
Для заохочення творчої ініціативи педагогів практичному психологу  

Шах Т.Г., керівнику гуртка англійської мови Гунько С.В., керівнику музичному 

Марчук К.В. вручено грамоти департаменту освіти Луцької міської ради 

 

6.  Соціальна активність вихованців та педагогів закладу 

 

          Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву 

позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість 

участі у заходах різного рівня.  

           Вихованці закладу були учасниками міських та обласних конкурсів: 

- середні та старші групи долучилися до проведення «ІІ Міжнародного уроку 

доброти» на тему: «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин»; 

             - міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок-осінній 2021» 

(у кількості 9 дітей), майже всі діти отримали нагороду «Золотий колосок»;  

           - вокальна група «Мрія» на чолі з керівником музичним Марчук К.В. 

приймали участь у міському фестивалі «Різдвяні піснеспіви», де мали змогу 

продемонструвати присутнім свої співочі та артистичні таланти; 

-  у конкурсі «Дошкільний заклад року – 2022»  - зайняли ІІ місце (комплектування 11 

груп); 

-  XХVІІІ онлайн-фестивалі вихованців дошкільних навчальних закладів "Ми 

діти твої, Україно!" 

            Дошкільнята показали свою майстерність зі співу, хореографії та спорту, 

інтелектуальні здібності, знання англійської мови. 

           

            Одним з пріоритетних завдань роботи колективу щорічно стає оздоровчий 

напрямок. Впродовж 2021-2022 року тривала робота по удосконаленню фізкультурно-

оздоровчої діяльності через оптимізацію рухового режиму та організацію самостійної 

рухової діяльності дітей. 

В закладі працює досвідчений інструктор з фізкультури Наталія Комарова, 

заняття та інші форми з фізкультури проводить цікаво та весело для дітей. В роботі 

використовує  сучасні технології, а саме:  авторську програму «Цікава фізкультура» та 

«Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)»  М.Єфименка, вправи на корекцію 

дихання, емоційні ігри, фітбол-гімнаситику, степ-платформи, стретчинг-технологію.   



Впродовж  року організовувалися різноманітні тематичні спортивні свята 

та розваги. Цікаво та з користю для фізичного здоров’я дошкільників пройшов 

Олімпійський тиждень, під час якого діти грали у рухливі та спортивні ігри, 

естафети, виконували різноманітні фізичні вправи, руханки, веселу аеробіку, 

організовували «Гонки на самокатах», де показали вміння та навички свого 

фізичного розвитку. Співпрацюючи із ЗДО № 25 та ЗДО № 2 взяли участь у 

спортивному квесті для дорослих у Сітіпарку. Емоційним, дружнім та веселим 

було спортивне свято до дня збройних сил України «Хочу бути я пілотом – 

України патріотом», яке пройшло в атмосфері  змагань, підтримки та сміху. Діти 

всіх вікових груп активно, весело, заповзято  насолоджувалися зимовими 

розвагами на вулиці.  В лютому діти групи «Калинка» допомагали змагалися 

Весні з Зимою під час спортивно-музичного свята «Як зима з весною 

зустрічається». Інструктор з фізкультури успішно використовує методику 

М.Єфіменка, яку представила під час розваг: у молодшій групі «Дивоцвіт» – 

«Пригоди листочка» та у середній групі «Семицвітка» - «Чарівний пензлик 

зими». 

Фізична готовність дітей старшого дошкільного віку до школи (2021-2022 н. 

р.) 

За даними антропометрії в дітей старшого дошкільного віку  групи: 

 «Лілея» – I група – 27 дітей, II група основна – 1 дитина; 

 «Калинка» – I група – 26 дітей; 

 «Барвінок» – I група – 25 дитей, II група основна – 1 дитина. 

У відсотковому співвідношені – 98% дітей з І групою здоров'я, 2% дітей з II 

групою здоров’я.     

      Напередодні вступу дитини до школи слід ретельно прогнозувати перебіг її 

адаптації до нових умов і надавати комплексні психолого-медико-педагогічні 

рекомендації.  

Діагностика фізичної готовності дитини. Своєчасна і вичерпна діагностика 

стану фізичної готовності дає змогу встановити рівень розвитку рухів і фізичних 

якостей у дітей, а також визначити ступінь відповідності їхньої фізичної 

готовності віковим нормам. Результати тестування дітей допомагають вивчити 

особливості їхнього моторного розвитку й спланувати комплекс засобів і методів 

фізичного виховання, спрямованих на корекцію індивідуального розвитку кожної 

дитини. Слід також зазначити, що виявлена нерівномірність у фізичному 

розвитку дітей дає змогу з'ясувати причини відставання окремих дітей у 

засвоєнні програми, і намітити педагогічні прийоми, що сприятимуть фізичному 

розвитку дітей в умовах закладу дошкільної освіти. Поєднання 

диференційованого навчання дітей основних видів рухів з розвитком фізичних 

якостей і рухових здібностей дає змогу досягти гармонійного фізичного розвитку 

на етапі підготовки дітей до навчання у школі. 

Фізична готовність визначається: (показник розвитку основних рухових 

якостей та навичок, результат фізичної готовності. ЇЇ поділяють на загальну і 

спеціальну. Загальна фізична готовність – фізичні якості: сила, витривалість, 



швидкість, гнучкість, спритність. Спеціальна – характеризує рівень розвитку 

фізичних і спеціальних якостей, які необхідні під час виконання конкретної 

рухової діяльності (професійна, спортивна)  

 ступенем оволодіння дитиною «абеткою рухів» – базовими вміннями та 

навичками у різних іграх і вправах;  

 технікою виконання всіх основних видів рухів; 

 умінням брати активну участь у різних видах рухової діяльності, 

самостійно використовуючи свій досвід рухових дій у різних умовах;  

 розвитком фізичних якостей і рухових здібностей – швидкістю реакції, 

спритністю, гнучкістю, силою, витривалістю, точністю координаційних 

рухів. 

 загальною руховою активністю дитини протягом усього часу її 

перебування у закладі дошкільної освіти. 

При визначенні готовності дитини до навчання у школі важливо враховувати 

не лише досягнутий нею рівень розвитку моторики, а й потенційні рухові 

можливості. Діапазон рівня (різниця між максимальними і мінімальними 

показниками) кожної дитини дасть змогу оцінити її потенційні рухові 

можливості. Для діагностики дітей інструктор використовує тести у вигляді 

контрольних рухових завдань. Усі діагностичні тести мають форму змагання. 

Тести зручні у використанні і не потребують для проведення додаткової 

підготовки вихователя чи складного обладнання.  Показники тестів були 

отримані на основі обстеження 80 дітей старшого дошкільного віку  можуть бути 

орієнтовними нормативними даними. Одним з важливих показників фізичної 

готовності дітей є їх рухова активність, обстеження якої проводиться два рази на 

рік (осінь, весна) за трьома параметрами:  

• обсяг; • тривалість; • інтенсивність. 

Діагностичні тести для дітей старшого дошкільного віку.  
1. Тести для визначення швидкісних якостей – біг на 15 м з ходу – 4,5 с. 

Оцінюються швидкісні якості і реакція на сигнал.  

 Старша група «Калинка»            високий рівень – 14 дітей – 54%; 

                                                                            середній рівень – 9 дітей – 35%; 

                                                                            низький рівень – 3 дітей – 12%.                                            

 Старша група «Лілея»                  високий рівень – 16 дитина – 54%; 

                                                                            середній рівень – 11 дітей –39%; 

                                                                            низький рівень – 1 дитина – 3%. 

 Старша група «Барвінок»            високий рівень – 11 дітей – 39%; 

                                                                            середній рівень – 13 дітей – 46%; 

                                                                            низький рівень – 2 дітей – 7%. 

2. Тести для визначення швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з 



місця – 90-145 см. Оцінюються  якость і техніка виконання руху.  

 Старша група «Калинка»           високий рівень – 17 дітей – 65%; 

                                                                           середній рівень – 6 дітей – 23%; 

                                                                           низький рівень – 3 дитини – 12%. 

 Старша група «Лілея»                високий рівень – 11 дітей – 39%; 

                                                                           середній рівень – 14 дітей – 50%; 

                                                                           низький рівень – 3 дитини – 12%. 

 Старша група «Барвінок»           високий рівень – 15 дітей – 57%; 

                                                                           середній рівень – 9 дітей – 35%; 

                                                                           низький рівень – 2  дитини – 7%. 

3. Метання торбинки (100 гр) – 4,5 м двома руками, по черзі, через голову. 

Оцінюються рівень  фізичного розвитку дитини, її орієнтувальна реакція і 

координаційні здатності. 

 Старша група «Калинка» 

                                 високий рівень  л. р. 15 дітей – 58%,     п. р. 19 дітей – 73%; 

                                 середній рівень         6 дітей – 23%,                 7 дітей – 27%; 

                                 низький рівень          5 дітей – 19%,                 2 дитини – 8%. 

 Старша група «Лілея» 

                                 високий рівень  л. р.  9 дітей – 32%,       п. р.  10 дітей – 36%; 

                                 середній рівень           13 дітей – 46%,               3 дітей – 47%; 

                                 низький рівень            6 дітей – 21%,              5 дітей – 19%. 

 Старша група «Барвінок» 

                                 високий рівень  л. р.  11 дітей – 42%,     п. р.  14 дітей – 54%; 

                                 середній рівень          11 дітей – 42%,                  9 дітей – 35%; 

                                 низький рівень           4 дитини – 15%,              3 дитини – 12%.         

По бігу високий рівень отримали 41 дитина, середній рівень 33 дітей, низький 

рівень 6 дітей. 

Стрибки у довжину з місця високий рівень отримали 43 дитини, середній 

рівень 29 дитей, низький рівень  8 дітей.  

Метання торбинок у довжину  
 лівою рукою - високий рівень 35 дітей, середній рівень 30 дітей, низький 

рівень 15 дітей,  

 правою рукою – високий рівень 43 дитини, середній рівень 31 дітей, 

низький рівень 10 дітей. 

Високий рівень – 57% Середній рівень – 54%  Низький рівень – 36% 

 



 
 

 

Дані діагностики  за підсумками року показали в цілому достатню фізичну 

підготовленість дітей до школи. 

Цікаво та з користю для фізичного здоров’я дошкільників пройшов 

Олімпійський тиждень. Спільно з вихованцями ЗДО № 25 діти старших та 

середній груп приймали активну участь у спортивному квесті «Пригоди 

олімпійців». В рамках зимових олімпійських ігор провели змагання «Спортивна 

зима» серед вихованців ЗДО № 2, 6, 7, 21, які сприяли виробленню у дітей 

командного духу.  
 

 

 

7.  Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації  

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу. 

 

            Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю 

зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. 

         Завдяки активній діяльності батьківського комітету та батьків, матеріально-

навчальна база закладу дошкільної освіти у 2021-2022 році значно покращилась. 

За рахунок коштів батьківського фонду та спонсорських надходжень зроблено 

наступне: 

- декоративні вази (центральний вхід)  – 4000 грн., 

- ремонт коридору (будматеріали, шпаклювання, покраска 200 м2) – 44077 грн.; 

- художнє оформлення  коридору – 200 м2 – 50000 грн. 

- новорічне оформлення – 1514 грн.; 

- оформлення клумби, кущі декоративні, квіти – 2873  грн.; 

- швейна фурнітура – 1000 грн.;  

- господарчі витрати (щомісячно) – до 1000 грн. 

Загальна сума витрат – 109464 грн.  

                    Залишок  коштів  станом на 23.02.2022 р. – 4769 грн. 

Спонсорські внески 30560 грн.: 

- меблі для музичного кабінету  – 5716 грн. 

- шафа-купе група «Лілея»  – 3000 грн. 



- бактерицидний рециркулятор -  3076 грн. 

- теплова панель – 2043 грн. 

- ремонт входу (шпаклювання. покраска) – 4200 грн 

- ламінатор, швабра ( по 2 шт) – 1920 грн 

- фарба для прінтера – 470 грн 

- герлянди (декорації новорічні) – 670 грн 

- постільна білизна  – 6920 грн 

ВСЬОГО:   28015 грн. 

 Залишок  коштів  станом на 23.02.2022 р. – 2545  грн. 

 

           Щомісячний звіт про надходження та витрати батьківського фонду 

розміщується на стенді «Разом з родиною». 

 

Бюджетні кошти: 

- План асигнувань на оплату праці – 5 881 660,00 грн.( на 2021 рік) 

- медикаменти  - 1720 грн. ( на 2021 рік) 

- продукти харчування 504 590.00 грн. ( на 2021 рік) 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 792 690,00 грн. ( на 2021 рік) 

- інші видатки: 280 720,00 грн. 

- миючі засоби – 9112 грн, 

 - гардини – 10000 грн, 

- фарба, лак –13089 грн, 

- посуд кухонний – 5100 грн,  

- шпалери, фарба(снєжка) – 12000 грн, 

-  ремонт каналізаційної системи  – 20 280,00 

Всього на суму  69581  грн. 

 

8. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та 

педагогічних працівників. 
           Згідно із Законом України «Про охорону праці» у закладі дошкільної 

освіти  здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені 

відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на 

робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників 

освітнього процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності закладу 

дошкільної освіти та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з 

нормативною базою та заходів безпеки праці. 

     Заклад дошкільної освіти  є комунальним закладом  закладом, у якому 

суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у 

основних державних документах: 
- Конституція України; 
- Конвенція ООН про права дитини; 
- Закон України «Про охорону дитинства». 

             Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2021 року було 

проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО №7.  

Практичним психологом Шах Т.Г. розроблені відповідні напрямки роботи з 



дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки.                         

З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права 

користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей 

пільгового контингенту.  Протягом року сім'ям надавались консультації 

вихователями,  практичним психологом та сестрою медичною старшою. 

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують 

допомоги немає. 

            В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим 

комітетом є перелік посад працівників ЗДО №7, які виконують роботи з 

несприятливими умовами праці (кухарі, машиністи з прання та ремонту 

спецодягу), відповідно вони мають доплату до тарифу 8% та додаткову відпустку 

до 3 календарних днів, сестри медичні старші , за особливий характер праці – 4 

календарних дні.  Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що 

мають 2-х і більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з 

навчанням. В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим 

комітетом  гарантовано надання додаткових соціальних   відпусток  працівникам 

( ст.19 Закону України «Про відпустки»). 

          Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно 

виконуються. В 2021 році вчасно виплачуються заробітна плата і аванс, всі 

педагоги отримують доплату за вислугу років, та престиж (20%), з введенням 

воєнного стану в країні – доплата за престиж становить 5%, отримали грошову 

винагороду в грудні 2021 року. Всі педагоги отримують матеріальну допомогу на 

оздоровлення під час відпустки. 

       В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ 

«Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення 

педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та 

бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення). 

 

Рік Категорія працівників Сума коштів для преміювання 

2014 Педагогічні працівники            8317 грн. 

 Обслуговуючий персонал            5600 грн. 

2015 Педагогічні працівники 8419 грн. 

 Обслуговуючий персонал 3150 грн. 

2016 Педагогічні працівники 43481 грн. 

 Обслуговуючий персонал 17700 грн. 

2017 Педагогічні працівники                                  52490 грн. 

 Обслуговуючий персонал                                    52328 грн. 

2018 Педагогічні працівники 88711 грн. 

 Обслуговуючий персонал 59366 грн. 

2019 Педагогічні працівники  50189 

 Обслуговуючий персонал  39000 

2020 Педагогічні працівники 144800 

 Обслуговуючий персонал 75000 

2021 Педагогічні працівники 63290 

 Обслуговуючий персонал 77500 



 

 

         В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників та 

дітей. 

 

         Наказ «Про відповідальних за дотримання правил техніки безпеки та 

організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу у 

2021-2022 навчальному році»  від 16.08.2021 № 23-од. 

 

      Наказ  «Про охорону життя  та з міцнення  здоров»я  дітей»  від  16.08.2018 р. 

№ 25-од. 

 

     Наказ «Про відповідальних за дотримання правил протипожежної безпеки» 

від 16.08.2018 р. № 24-аг. 

          Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів 

інструктажів з техніки безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і 

заслуховується на нарадах при директорові, виробничих нарадах та батьківських 

зборах. 

               Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе 

місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації 

дітей на випадок пожежі, в наявності 22 вогнегасники, призначено 

відповідальних осіб. Згідно з наказом по ЗДО листопаді 2021 року  проведено 

«Тиждень безпеки». 

              Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані 

знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання, розваги). 

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей 

– важливе завдання дошкільного закладу. 

              Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних 

випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального 

страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники 

закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості. 

            Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на 

рік) медичні огляди працівників. 

           За період роботи ЗДО у 2021 р. нещасних випадків з дітьми під час 

освітньої роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося. 

             Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів 

щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і 

вживає заходів щодо їх виконання. 

               При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо 

організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і 

працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. 

             Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо 

профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті 

дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у 

дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. 



Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може 

виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. 

Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму 

має такі завдання: 

- поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та 

захисту життя; 

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо 

формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя; 

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків. 

 

 

 

 

 9. Забезпечення фізичного здоров'я та виховання, медичного 

обслуговування та організації харчування вихованців 
                           

       Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється велика увага: 

- проводяться сучасні заняття з фізичної культури  

-  один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання  

-  забезпечується потреба дітей в рухах протягом всього робочого дня 

-  дотримується режим роботи закладу. 

 

     Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо-оздоровчий 

режим роботи. 

           На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота 

велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну 

освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного 

виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах України. 

         Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального 

ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли: 

 

     
- систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу 

МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в 

Україні” № 434 від 29.11.2002; ( оглянуто 208 дітей , з них хлопчиків – 106). 

- систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітнього процесу: 

здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму 

протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з 

фізкультури. 

         Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та 

психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. 

Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність 

віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється 

задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому 



режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до 

віку дитини. 

         На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює 

сестра медична старша Приймак О.М. Головним завданням є дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо 

- профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. 
Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього 

віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на 

педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на 

ентеробіоз. 

Проведена антропометрія дітей – розписана в листах здоров»я: 

І група здоров»я –  72 % дітей                       

ІІ група здоров»я – 23 % ( мають функціональні відхилення)   

ІІІ група здоров»я –  4 % (мають хронічні захворювання)       

ІV   група здоров»я –  1 % ( спеціальна група здоров»я, діти інваліди).  

Визначений фізичний розвиток дітей: 

Високий – 3 дитини                   

Вище середнього – 13 дітей     

Середньо-гармонійний – 265 дітей       

Нижче середнього                      

За медичними показниками визначені фізкультурні групи: 

Основна – 273 дитини     

Підготовча – 3 дитини     

Спеціальна – 5 дітей     

Звільнених - немає    

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті 

із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд 

переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова 

гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація 

фізичних занять на  свіжому повітрі. 
Під особливим контролем температурний режим приміщень та режим 

провітрювання груп. 
 

        Щомісячно старшою медичною сестрою проводився аналіз стану 

захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховуються ці показники під час 

проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж 

дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за 

результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними 

вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось 

маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-

оздоровчої роботи. 
 

 

 

 



Інформація  про  захворюваність дошкільників ДНЗ № 7  

 

 
 

 

Показники 

Рік  

2017 2018 2019 2020 2021 

Рівень загальної 

захворюваності 
 

1142 

 

990,9 

 

853,5 

 

594 

   

  616,8 
Рівень інфекційної 

захворюваності 
8,5 418, 2 22,3 28 41 

Кількість днів 

пропущених однією 

дитиною через хворобу 

 

6,3 

 

7,2 

 

5,5 

 

3,8 

3,3 

Індекс здоров’я 85,7 83 89 94,2 96,3 
Відсоток пропусків через 

хворобу 
3% 3,5% 2,6% 3,7% 3,5% 

 

 

            Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації 

(індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою 

адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) 

по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в 

закладі освіти - чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного 

дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики 

тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих 

простудних захворювань в групах раннього віку . 

              У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня 

збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, 

змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та 

інтелектуальним навантаженням. 

         Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.  

Аналіз захворюваності дітей  

 
№ 

п/п 

Захворювання 2018 2019 2020 

 

 2021  

К-сть % К-

сть 

% К-

сть 
% К-

сть 
% 

1 Хвороби ЛОР органів 10 3,1 7 2,3 6 1,9 5 1,5 

2 Ортопедична патологія 8 2,4 8 2,6 6 1,9 3 0,9 

3 Хвороби органів травлення 3 1,2 4 1,6 1 0,3 1 0,3 

4 Хвороби серця, судин, крові 1 0,3 1 0,3 2 0,6 1 0.3 

5 Захворювання ендокринної 

системи 

- - - - 1 0,2 - - 

6 Захворювання нервової 

системи 

4 1,2 1 0,3 8 2,2 4 1,2 

7 Хвороби нирок та сечовивідної 

системи 

- - - -- 2 0,6 2 0,6 

8 Алергічні захворювання - - -  9 2,8 9 2.8 

9 Хірургічна патологія 1 0,3 1 0,3 3 0,9 2 0,6 

10 Захворювання органів зору 1 0,3 5 1,6 5 1,6 4 1,2 

11 Пульмонологічні захворювання - - 1 0,3 1 0,№ - - 

 Всього 29 9 29 9,6 39 11,2 31 9,7 



За 2021 рік:                                                                              

Пропущено днів всього – 35049:       

Пропущено днів через хворобу – 909:       

Кількість інфекційних захворювань – 20:                     

- скарлатина – 0                                                                     

           -    вітряна віспа – 11                                                                  

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних 

щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться 

профілактичні щеплення, після письмової  інформованої  згоди батьків та огляду 

дитячого педіатра. Контроль за своєчасним проведенням  щеплень ведеться 

сестрами медичними старшими. 

Довготривалих протипоказів профщеплень – немає. 

Відмов проведення профщеплень – немає. 
 

        

 

10.   Організація харчування  
           Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції 

з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої 

наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227. 

             З боку директора та медичних працівників протягом року 

здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та 

оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю 

приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології 

приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та 

продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними 

документами. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо 

дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил 

особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і 

кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з 

боку держсанепідслужби. 
               З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою 

харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму 

кожної вікової групи. 

             З метою зниження рівня захворюваності приділяється увага диспансерній 

групі дітей – з відхиленням в стані здоров’я і хронічними захворюваннями поза 

загостренням (хвороби печінки, жовчних протоків, нирок, алергічні хвороби 

тощо). За призначенням лікаря ці діти отримують короткострокове 

дієтхарчування. Ведеться облік таких дітей, відповідно до вимог враховується 

тривалість застосування дієти і своєчасне переведення дітей на загальний стіл. 

 



           Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є 

виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в 

«Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних 

цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція 

харчування. 

  

          В закладі розроблено картотеку страв, примірне меню відповідно програми 

НАССР. 

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. 

Основними принципами організації харчування, саме в ЗДО № 7 є: 

забезпечення санітарно-гігієнічних норм, дотримання всіх санітарних вимог до 

роздачі готових страв, забезпечення миючими засобами для обробки посуду, 

наявність відповідної кількості посуду, спецодягу, формування у дітей 

культурно-гігієнічних навичок, дотримання режиму харчування, наявність меню-

розкладів, яке вміщує розклад для дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 

років відповідно до затверджених норм харчування. Організація харчування в 

групах знаходиться на належному рівні. Питний режим організовано згідно 

вимогам всі групи забезпечені питною водою з кулерів, кип’ячена вода завжди 

свіжа та в наявності. В умовах роботи закладу, під час карантину на COVID-19, 

меню розміщується в мобільному додатку Viber кожної групи та в доступному 

для батьків інформаційному місці на території закладу. Педагогічні працівники 

дотримуються принципів наступності, єдності вимог в закладі дошкільної освіти 

і в родині. Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних 

навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань 

батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад, а також 

розглядаються на засіданнях ради з харчування. Слід зазначити, що на протязі 

усього 2021-2022 н.  у ЗДО  не було жодного випадку харчових отруєнь, що 

свідчить про належний стан організації харчування, так як контроль за 

організацією харчування проводиться  постійно.  

З 24 лютого по травень заклад не працював у зв’язку з воєнним станом. 

 

У 2021-2022 освітньому році під постійним контролем було питання 

відвідування дітьми закладу дошкільної освіти. Завдяки роз’яснювальній роботі  

вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми  ЗДО. 
 

Відвідування в середньому склало: 
 

гру
пи 

І 
моло-
дша 
№ 1 

«Воло
шка» 

І моло-
дша № 

2 
«Дзвін
очок» 

І 
моло-
дша 
№ 3 

«Пролі
сок» 

ІІ 
моло-
дша 
№ 1 

«Диво
цвіт» 

ІІ моло-
дша № 

2 
«Незаб
удка» 

Сере-
дня  
№ 1 

«Рома
шка» 

Сере-
дня    № 

2 
«Семиц
вітка» 

Серед
ня № 

3 
«Мал
ьва» 

Ста-
рша   
№ 1 

«Барві
нок» 

Ста-
рша  
№ 2 

«Кали
нка» 

Ста-
рша 
№ 3 
«Ліл
ея» 

% 57 49 44 50 48 67 67 58 62 60 60 
 

 



 
 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично 

розглядалися на засіданнях при директору, аналізувалися показники та 

розроблялися заходи щодо їх покращення. 

  Отже можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до 

свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ЗДО створені всі 

необхідні умови.  

 

 Рівень виконання натуральних норм харчування по окремих продуктах: 
Щокварталу проводиться  моніторинг  виконання фізіологічних норм 

харчування. Порівняльний аналіз виконання натуральних норм харчування: 
 

Назва 
продуктів 

% виконання фізіологічних норм 
в дошкільних группах 
18р.           19 р.        20 р.        21 р. 

  % виконання фізіологічних 
норм в ясельних групах 
18 р.      19 р.      20 р.           21 р. 

Яйце 80             100             61           80 100          88        52                 60 

Риба 27               34,2           33          37 50            60,5      60                 70 

Сир 
кисломоло
чний 

69                 75,7           85         91 77            75         80    100   

Молоко 34                39,4           37         45 32             38        40                 48 

Масло 88                80,9             67         95 88             83        78                  100 

Фрукти 8                 10               21           52 9               12        42                   76 

М”ясо 70                80,5            70,3        83 84              96       87                   100 

Сир 
твердий 

78               60               6,6           20 100           66        6,3                   91 

Сметана   52                60                70         90 66              80        80                   93 



 

            З таблиці видно, що відсоток виконання натуральних норм харчування 

збільшився  по всіх основних продуктах в порівнянні з 2020 роком.   

Грошові норми харчування в дошкільних групах – 25 грн, з січня 2022 року -

45 грн (середня вартість за рік – 34,59 грн.) 

В ясельних групах  - 20 грн, з січня 2022 року – 35 грн (середня вартість за 

рік – 24,33 грн.) 

        За рахунок внесення  батьками  додаткових коштів на харчування в сумі      

2,50 грн. в день ми мали можливість забезпечувати якісне та збалансоване 

харчування (кожного тижня додатковий день м’ясної страви, купували рис, 

гречку, твердий сир, фрукти, свіжі овочі, при потребі масло). 

 У закладі харчуються діти пільгових категорій: 
      - безкоштовно: 

 Діти з інвалідністю - 2 дитини 

діти з малозабезпечених сімей - 4 

діти воїнів АТО – 1 дитина. 

 

- 50 % від загальної суми:  

діти з багатодітних родин - 34  

 

         Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО № 7 ведеться на 

достатньому рівні. 

 

Подальші напрямки роботи: 

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ЗДО №7 

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей вдома. 

· Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей. 
 

11. Організація роботи з сім’ями вихованців 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних 

напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів 

роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють 

формуванню активної  батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує  

бажання  батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення 

дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми 

співпраці: 

- анкетування; 

- батьківські збори; 

- висвітлення на сторінці фейсбук світлин про проведені заходи; 
- індивідуальні  та групові онлайн-консультації;  
- залучення батьків до виховних заходів, проєктів та різнопланових 

благодійних акцій; 

-  онлайн-спілкування, спілкування з допомогою вайбер, спілкування у 

групах під час карантинних обмежень та військового стану. 



У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські 

куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Батьки мали змогу 

тримати на контролі харчування дітей.  

Участь у спільних челенджах, в конкурсах та фотовиставках закладу сприяла 

зацікавленості батьків  роботою з їх дітьми у закладі дошкільної освіти. Все це 

сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та 

педагогами. 

Передбачається участь батьків у косметичних ремонтах приміщень під час 

підготовки до нового навчального року , і, зважаючи на досвід минулих років, 

сподіваємось також на Вашу активну участь. 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у 

групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.  

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу.  

Одним із напрямів модернізації сучасної дошкільної освіти є впровадження 

комп’ютерних технологій в навчальний процес, тому останні роки робота 

адміністрації та батьківської громади була спрямована на забезпечення закладу 

освіти необхідною кількістю технічних засобів. 

Всі технічні засоби знаходяться у вільному доступі для педагогів. 

Комп’ютери дошкільного закладу підключені до системи Інтернет. Крім того, 

педагоги мають вдома комп’ютери та ноутбуки, які також підключені до системи 

Інтернет.  

 

 

 

Забезпечення ЗДО технічними засобами навчання 
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Телевізор 

(плазмовий) 

1 2 3 2 - 1 - - - - 

Комп’ютер - - - 1 - - 1 1 1 2 

Магнітофон 1 3 3 3 1 2 - - - - 

Музичний центр - - - - 1 1 - - - - 

Акустична 

система 

- - - - - 1 - - - - 

Багатофунк-

ціональний 

пристрій 

- 1 - - - - 1 2 1 1 

Принтер - 1 - 1 - - - - - 1 

Фотоапарат 

(цифровий) 

- - - - - - 1 - - - 

Роутер - - - - - - 1 - - - 

 



 

           Наш колектив складається з висококваліфікованих спеціалістів, має 

творчий потенціал, тому ми ставимо перед собою завдання: 

- спрямувати зусилля колективу на  створення здоров’язбережувального 

освітнього простору; 

         - створити безпечні умови для  формування  всебічно розвиненої  творчої 

особистості дитини; 

         - сприяти росту професійного рівня педагогів.    

     Головним є те, що дошкільний заклад прагне забезпечити дітям можливість 

фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, 

товаришувати, весело і щасливо жити. 

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, 

обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і 

підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми 

сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі 

об'єктивно оцінити  діяльність колективу,  мене як керівника і діяльність всього  

нашого закладу дошкільної освіти. 

 

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом  та  батьками.  

 

Дякую за увагу! 


