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Дошкільне дитинство-це перша, основна сходинка у дорослий світ, 

підгрунття становлення майбутнього громадянина та розвитку особистості.  

Діяльність дошкільного навчального закладу №17 «Світлячок»  

направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, 

розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та 

готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та 

самоствердженні. 

Організація освітнього процесу здійснюється згідно з Законами України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції 

«Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; «Про 

охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону», Базового 

компоненту дошкільної освіти в Україні.  

Для практичної реалізації основних положень законодавства, організації 

ефективної системи методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на 

розвиток їх творчої індивідуальності, та враховуючи підсумки освітньо-виховної 

роботи за попередній навчальний рік, колектив ДНЗ №17 «Світлячок» в 2017-

2018 навчальному році, працював над вирішенням наступних проблем: 

1. Формування мовленнєвої компетентності дошкільнят на основі 

особливостей їх комунікативно-мовленнєвої діяльності. 

2. Становлення громадянського світогляду дошкільників на краєзнавчих і 

народознавчих пріоритетах. 

3. Виявлення творчого потенціалу ранніх захоплень дітей та розвиток їх 

інтелектуальних і креативних здібностей. 
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Мережа дошкільного навчального закладу 

станом на 01 вересня 2017 року 

Мережа дошкільного навчального закладу становить 6 груп із загальною 

кількістю 127 дітей, в тому числі: 

1. І молодша група – 15 дітей, 12 годинне перебування; 

2. ІІ молодша група  – 19 дітей, 9 годинне перебування; 

3. Середня група – 34 дітей, 9 годинне перебування; 

4. Старша група – 37 дітей, 12 годинне перебування; 

5. Група компенсуючого типу для дітей з вадами слуху – 8 дітей, 24 

годинне перебування; 

6. Група притулку «Малятко» – 14 дітей, інтернатний режим перебування. 

 

Забезпечення ДНЗ кваліфікованими педкадрами 

та доцільність їх розстановки 

 В дошкільному навчальному закладі згідно тарифікаційного списку 21 

педагог. З них: 1-завідувачка; 1-вихователь-методист, вчитель-дефектолог 

(сурдопедагог); 1- психолог; 1- соціальний педагог, 1- музичних керівники; 13 - 

вихователів. Вищу освіту мають 19 педагогів. 

 В 2017-2018 навчальному році чергову атестацію  проходили 3 педагоги. 

За результатами атестації: 

 В 2017-2018 навчальному році чергову атестацію  проходили 3 

педагоги. За результатами атестації: 

1. Вихователь Лозінська Наталія Іванівна відповідає займаній посаді. 

Атестаційною комісією ІІ рівня управління освіти і науки Кам’янець-

Подільської міської ради прийнято рішення про відповідність Лозінської 

Н.І. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист». 

2.  Вихователь Онокалюк Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді. 

Присвоїти  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

3. Вихователь Русецька Неля Анатоліївна відповідає займаній посаді,  

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». 
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 З 1-го вересня за програмою «Українське дошкілля» організовувалась 

робота в чотирьох групах: ІІ молодшого, середнього, старшого дошкільного віку 

і група притулку для дітей позбавлених батьківського піклування; за програмою 

розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг» в групі І 

молодшого віку. Педагоги групи компенсуючого типу працювали за програмою 

розвитку дітей зі зниженим слухом «Стежки у світ».  

На виконання намічених напрямів діяльності в закладі проведено 

педагогічні ради:  

1. Підсумки роботи ДНЗ №17 за 2016-2017 н.р. та пріоритети 

діяльності  у 2017-2018 н.р. 

2. Формування мовленнєво-комунікативної компетентності 

дошкільників крізь призму Базового компонента дошкільної освіти в 

Україні. 

3. Громадянськість як інтегрована якість особистості дошкільника. 

4. Забезпечення умов пізнавального розвитку дошкільників на основі їх 

інтелектуальних і креативних здібностей. 

Підвищенню рівня фахової майстерності педагогічних працівників 

сприяли заходи визначені річним планом роботи закладу: 

 Організація наставництва, робота з педагогами – початківцями. 

 Складення перспективного плану курсової підготовки і п’ятитрічного 

плану атестації. 

 Активна участь  педпрацівників закладу в засіданнях методоб’єднань 

педагогічних працівників дошкільних закладів міста. 

 Ознайомлення педагогів з картотекою передового педагогічного досвіду 

міста, області, України. 

 Забезпечення проходження педагогами курсової перепідготовки та 

надання методичної допомогу у оформленні післякурсових завдань. 

 Організація взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі 

СЗОШ №1 та вчителями початкових класів занять в старшій групі ДНЗ. 

Результативність. 
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В установі проводились різноманітні музично-художні свята та розваги, 

передбачені річним планом на навчальний рік, а також конкурси та виставки. 

За підсумками міського конкурсу хореографічного мистецтва «Мистецькі 

намистинки» наші діти нагороджені Дипломом управління освіти і науки за ІІІ-

тє місце серед дошкільних закладів з мережею до 10 груп.  

На різдвяному шаховому турнірі для гуртківців міста серед дітей 

дошкільного віку наш заклад представляли вихованці старшої групи Макар’їн 

Єгор та Константинів Томаш. За результатами турніру Макар’їн Єгор виборов ІV 

призове місце та нагороджений грамотою.  

За ініціативою Кам’янець-Подільської організації Профспілки працівників 

освіти і науки в місті було організовано змагання трудових колективів установ та 

закладів освіти з шахів і шашок. Команда закладу дошкільної освіти №17 

«Світлячок» у складі Анастасії Бабійчук, Анжели Вільчинської та Тетяни 

Полєвцової посіла перше місце в командному заліку з шашок та особисті призові 

місця. 

А за підсумками міського огляду художньої самодіяльності трудових 

колективів вокальна група  закладу  виборола ІІ-ге місце і нагороджена 

грамотою та профспілковою виплатою в розмірі 200 гривень. 

Педагоги взяли активну участь в міській виставці педагогічних ідей та 

знахідок, де було презентовано творчі роботи в різних номінаціях, які відзначені 

призовими місцями: «Співпраця з громадськістю – запорука успішного розвитку 

сучасного закладу дошкільної освіти» / Лозінська Н.І., Василенко Н.В.,   І-ше 

місце в номінації «Сучасний управлінець-менеджер»/;  «Громадянське 

виховання дітей дошкільного віку засобами української народної казки» 

/Русецька Н.А., ІІ-ге місце в номінації «Дитина в соціумі»/; «Сучасні технології 

розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку» /Мушик І.С., ІІ-ге місце в 

номінації «Мовлення дитини»; «Зображувальна діяльність як засіб корекції 

творчої уяви дошкільників з порушеннями слуху» /Моргун І.В., ІІІ-тє місце в 

номінації «Спеціальна освіта»/. А за підсумками попереднього навчального року 

вихователь А.Б. Бабійчук нагороджена дипломом ХОІППО за перше місце. 
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Практичний психолог Т.А.Донець продемонструвала високий рівень 

професіоналізму та фахової майстерності в міському професійному конкурсі 

«Кращий практичний психолог ЗДО» і нагороджена Грамотою управління освіти 

і науки за ІІ-ге місце.  

Наші педагоги-початківці, які є членами асоціації молодих педагогів «Нове 

коло» нагороджені дипломом у номінації «Креатив» за результатами міського 

конкурсу-захисту проектів «Сучасні технології для партнерської взаємодії з 

батьківською громадою». 

01 лютого 2018 року на базі нашого закладу відбулося засідання міського 

методичного об’єднання вихователів старших груп з питання «Розвиток 

зв’язного мовлення і формування комунікативної компетентності у дітей 

дошкільного віку». Вихователі старшої групи Шуварська Г.С., Мушик І.С 

презентували своїм колегам інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого 

розвитку «Зимова пригода в казковому лісі». Під час якого дошкільники 

переказували казки та вірші за допомогою мнемотаблиць, будували сюжетну 

розповідь, драматизували уривки народних українських казок та інше. Захід 

пройшов на високому професійному рівні, про що свідчили позитивні відгуки 

учасників методоб’єнання. 

Вихователь-методист Надія Василенко брала участь в роботі ХІХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні читання – 2018»  з 

проблеми: «Реабілітація дітей з вадами слуху та форми навчання», яка 

проходили в місті Київ 14-18 травня 2018року. Під час круглого столу 

презентувала освітянській спільноті досвід роботи з питання «Соціалізація 

дошкільників з порушеннями слуху - базова складова формування їх життєвої 

компетентності» 

Медичне забезпечення. 

 Дієвий медико-педагогічний контроль з боку адміністрації і своєчасне 

використання лікувально-профілактичних засобів сприяли тому, що рівень 

захворюваності  серед дітей закладу за 2017-2018 н.р. підвищилась через 

інфекційні захворювання до 47 випадків (47,1:100), в порівняні з минулим  

навчальним роком (43:100).  Випадків інфекційних захворювань 12 (вітряна 
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віспа-10, скарлатина-1, ГЕК-1). Соматична захворюваність складає на 2017-2018 

н.р. – 87,2 % (по місту 149,7%). 

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального 

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

- систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей згідно наказу 

МОЗ України  „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в 

Україні” № 434 від 29.11.2002; 

- 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. 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу 

приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. 

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної 

інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними 

заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Результати роботи 

розглядались на педраді, виробничій нараді. 

  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. 

Щомісячно медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і 

здоров’я дітей. Педагогами враховувалися 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 
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проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

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 

дитини в ДНЗ - 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, збільшилась кількість вологого прибирання та 

провітрювання, посилений дезінфекційний режим. 

Організація харчування. 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною cкладовою зміцнення 

здоров’я дітей. Тому в дошкільному навчальному закладі створювались 

сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.  

Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з  харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах,  листа Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 23.05.2012р. №1/9-396 «Про здійснення контролю 

за  організацією харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах». Медична 

сестра Кінаш К.І. та завгосп Повержук Л.С. постійно контролювали якість 

продуктів харчування від постачальників, про що свідчить вся наявна 

документація. З метою попередити  кишково-шлункові захворювання та харчові 

отруєння серед дітей здійснювали суворий контроль за умовами зберігання, 

дотриманням термінів реалізації продуктів харчування й технологією 

приготування їжі. Регулярно проводили зняття проб їжі, виставляли добові 

проби.  Кінаш К.І., медична сестра, своєчасно вела всю необхідну документацію.  
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Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі 

перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів харчування та 

продовольчої сировини складали щоденне меню.  

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну 

дитину проводили аналіз та корекцію виконання натуральних норм харчування. 

Аналіз показав, що за 2017-2018н.р. середнє виконання щоденних норм 

продуктів харчування становить 100%.  

Фінансова діяльність. 

Дошкільний навчальний заклад сприяє залученню спонсорської допомоги 

через співпрацю з Центром розмінування, зокрема канадськими 

військовослужбовцями, з працівниками податкової інспекції, ПП ВКФ 

«Будмонтажсервіс», ТОВ «САТ», Римо-католицької церкви, благодійних фондів 

«Сонячний світ» (м. Хмельницький) та  інші. Постійними спонсором закладу є 

благодійний фонд «МІСТ» імені Михайла Савенка. 

Завдяки нашим спонсорам та батькам було вирішено багато питань щодо 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу (проведення ремонтів в групових 

кімнатах, ігрових атракціонів, харчоблоку, коридорів, кабінеті практичного 

психолога, збагачення розвивального  простору усіх вікових груп та організації 

дозвілля дошкільнят). 

Успішне вирішення завдань дошкільного закладу неможливе без тісної 

взаємодії та взаємопроникнення закладу та сім’ї, які вирішувались на 

загальносадових зборах (протокол №1 від 16.11.2017р., протокол №2 

від13.02.2018р.). 

Надійним помічником у вирішенні важливих питань освітньо-виховного 

процесу, матеріально-технічного забезпечення є батьківський  комітет, 

засідання якого проводиться вразі виникнення проблемних питань. З членами 

батьківського комітету вирішуємо питання ремонту, придбання необхідних 

предметів домашнього вжитку та речей (протокол №1 від 11.10.2017р.). 

На рахунок благодійного фонду «Родинне сонцеколо» зі звіту голови 

благодійного фонду Ковбель Т.Ю. за період з 01.09.2017 року по 25.05.2018 року 

надійшло 6270 грн. Всього за цей період витрачено: 7240, 86 грн. (залишок на 
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01.09.2017р. становив – 970грн. 86 коп). За рахунок благодійного фонду були 

закуплені будівельні матеріали (двері міжкімнатні в середню групу, ламінат та 

жалюзі вертикальні в психологічний кабінет, будівельні матеріали). 

Відчутною та доцільною була допомога благодійників, якими було 

подаровано: шафу теплову, телевізор, мікрохвильову піч, музичний центр, стіл 

дитячий, поличку для ігор, постільну білизну,  стіл дитячий, шафу та тумбу на 

пральню та встановлені двері в групі притулку, центральні ворота та хвіртка на 

суму: 54894грн. 

Батьками І молодшої групи придбано постільну білизну та подушки на  

суму - 5900,00грн. 

За  кошти спецрахунку було придбано стінку дитячу в слуховий кабінет 

(3300,00грн.). Залишок коштів на 01.05.2018р.- 3349,62грн. 

За 2017-2018 н.р. за сприяння народного депутата та міської влади  було 

закуплено:  

 З міського бюджету: пральний порошок, медикаменти, стільці 

дитячі, матраци, м’ясорубка, каструлі, відра, черпаки, засоби гігієни 

(мило хозяйствене,  мило дитяче тверде і рідке дитяче, чистящий 

засіб (сода) на суму: 25517,36грн. 

 З бюджету розвитку міста: синтезатор CASIO- 9980,00 грн. 

Робота зі зверненнями громадян. 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»,  постанови 

КМУ «Про затвердження класифікатора звернень громадян» дошкільний  

навчальний заклад на належному рівні організовує роботу зі зверненнями 

громадян.  

Щотижня  ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань 

діяльності дошкільного навчального закладу, розглядаються пропозиції, 

зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, 

інформую управління освіти про прийняті рішення. 

Систематично проводиться просвітницька робота з батьками, під час якої 

надається перелік питань, які належать до компетенції навчального закладу, а 

саме: 
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 Освітня компетенція (зарахування дитини до дошкільного 

навчального закладу, удосконалення освітнього процесу, оптимізація 

режиму роботи закладу, діяльність гуртків за напрямами інтересів, 

організація свят, конкурсів); 

 Матеріально-технічна компетенція (ремонт груп, майданчиків); 

 Охорони здоров’я (якість харчування у закладі, оплата харчування, 

медичне обслуговування); 

 Фінансово-економічна компетенція (благодійні внески, оплата 

діяльності гуртків); 

 Правова компетенція (надання роз’яснень щодо чинних нормативно-

правових актів в освітній сфері, порушення прав і свобод вихованців, 

працівників закладу). 

Співпраця з соціальними інституціями. 

Частими гостями закладу, зокрема групи притулку є учні шкіл № 1,2, 6, 7, 

8, 9, 10, 13,16, 17 ліцею № 18 та студенти педуніверситету, податкового та 

індустріального коледжу, коледжу культури і мистецтва, медичного училища, 

ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг».  

Відчутною та систематичною є підтримка міської влади, депутата 

Верховної Ради Володимира Мельниченка та управління освіти і науки. За 

сприянням яких малюки відчувають постійну турботу.  

Для успішної діяльності дошкільного закладу залучаємо до співпраці 

батьківські та громадські організації. До малюків спецгрупи часто приходять 

представники ТПО УТОГ, які організовують дітям радісні святкування на День 

інваліда, Новорічні та Різдвяні свята. 

Активно співпрацювали із місцевими ЗМІ, на шпальтах газет «Кам’янець-

Подільський Вісник», «Подолянин», «Ключ», «Кам’янець вечірній» було 

розміщено інформації про акції, заходи, свята, проведені в дошкільному закладі. 

Адміністрацією дошкільного закладу здійснюється систематичний 

контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, 

службових обов'язків педагогічними працівниками, господарськими 

службами, персоналом обслуговування:  
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 Наказ №104а  від 04.09.2017р. «Про вивчення стану зарахування 

дітей в ДНЗ згідно електронної черги»;  

 Наказ №107 від 05.09.2017р. «Про заборону збору коштів 

працівниками  ДНЗ  №17»; 

 Наказ №127 від 30.10.2017р. «Про дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог та організації харчування в  ДНЗ  №17»; 

 Наказ №135 від 17.11.2017р. «Про перевірку системи оповіщення 

цивільного захисту в  ДНЗ  №17»; 

 Наказ №3 від 02.01.2018р. «Про дотримання працівниками дошкільного 

навчального закладу інструкцій з охорони життя і  безпеки 

життєдіяльності»; 

 Наказ №31 від 22.03.2018р. «Про вивчення стану організації 

харчування дітей у ДНЗ №17»; 

 Наказ №35 від 04.04.2018р. «Про проходженням працівниками ДНЗ 

№17  медичних оглядів»; 

Охорона праці. 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному 

навчальному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, 

призначені відповідальні особи з питань охорони праці, затверджені 

інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності 

дітей та учасників освітнього процесу.  

За період роботи ДНЗ у 2017-2018н.р. нещасних випадків з дітьми під 

час освітньо-виховної роботи і працівниками на робочому місці не 

зареєстровано.  

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.  Забезпечено 

проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки 

безпеки. Проводяться інструктажі на робочому місці з питань  техніки 
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безпеки життєдіяльності дітей та працівників, обстеження стану обладнання 

в групових та службових приміщеннях. 

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на 

рік) медичні огляди працівників. 

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає 

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

евакуації дітей на випадок пожежі. Заклад в достатній кількості забезпечений 

вогнегасниками, пожежними щитами. 

Проте в роботі дошкільного закладу є питання, над якими плануємо 

працювати, а саме: 

- облаштування ігрових майданчиків дитячими атракціонами; 

- заміна міжкімнатних дверей; 

- проведення ремонту кабінету кастелянки;  

- заміна вікон у підвальному приміщенні; 

- ремонт осередку  видачі їжі в спецгрупі та виготовлення відповідних 

меблів; 

- заміна столів на харчоблоці. 

Роботу завідувача закладу за результатами голосування за 2017-2018н.р. 

колектив, громадськість та батьки оцінили задовільно (протокол № 3 від 

25.05.2018р.). 

При активній участі спонсорів, батьків, громадськості та власних сил, 

сподіваємось, ми подолаємо усі ці недоліки у визначений термін. 

 

Завідувач ДНЗ №17       (підпис)                       Лозінська Н.І. 


