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Розділ І 

Аналіз роботи 

дошкільного навчального закладу 

«Казка» 

за 2016-2017 навчальний рік. 

 

          Дошкільний навчальний заклад «Казка» розташований за адресою :42220 

Сумська область, Лебединський район, с. Штепівка, вул. Леніна,26. 

В ДНЗ функціонує різновікова група з 23 дітей віком від 2 до 6 років в 9 

годинному режимі.  

         В ДНЗ працює 2 вихователі та  музичний керівник. Атестація 

педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом 

відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів 

керівника закладу. Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням 

своєї фахової майстерності, відвідують районні методичні об’єднання. 

         Організація навчально-виховного процесу здійснювалася згідно з  

Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», 

Базовою програмою «Я у Світі». 

         Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес 

дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети 

«Створення належних умов розвитку, виховання і навчання дітей, реалізація 

їхніх інтелектуальних, культурних і творчих можливостей», та головних річних 

завдань: 

 

1. Продовжити роботу над розвитком індивідуальності дошкільників 

засобами формування пізнавально-мовленнєвої активності; 

2. Продовжити роботу щодо формування елементарної компетенції з 

питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти. 

3. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дітей раннього віку. 

 

     Під час освітнього процесу вихователі різновікової групи використовували 

різноманітні форми навчання дітей: 

 

- спеціально організована навчальна діяльність дітей; 

- самостійна діяльність дітей; 

- індивідуальна робота; 

- спостереження; 

- бесіди; 

- ігри; 

- дидактичні ігри; 

- екскурсії; 

- розваги та свята. 

 

Основною формою організованої діяльності дітей дошкільного віку 

залишаються заняття. Переважно вони проводяться в першу половину дня. На 



тиждень проводиться 11 занять для дітей віком від 4 до 6 років – це заняття з 

фізичного розвитку, пізнавального розвитку – логіко-математичний розвиток і 

дитина у довкіллі, мовленнєвого розвитку та художньо-естетичного розвитку. 

На кінець навчального року більшість дітей засвоїли програмовий матеріал на 

достатньому рівні. 

 

У дошкільному закладі вихователями різновікової групи проводиться 

робота з сім’єю відповідно до умов життя, складу сім’ї, психологічного 

клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські 

збори. 

У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи: 

контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на 

всіх ділянках, здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад.  

Постійно проводяться загартовувальні процедури, на заняттях з фізичної 

культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей: 

проводяться дні здоров’я, розваги, у навчальні заняття вводяться 

фізкультхвилинки. 

      Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю 

огорожена. На ігровому майданчику встановлене нове обладнання: карусель, 

гойдалки, пісочниці, альтанка. Все обладнання підтримується у гарному, 

безпечному стані. Прибирання майданчика і всієї території дошкільного 

закладу здійснюється щоденно. За потреби здійснюється викос трави, обрізка 

кущів, сушнику. 

      В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в 

забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому 

повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації. Всього за літній період у ДНЗ 

було оздоровлено 23 дошкільнят. Організаційно-педагогічна робота з дітьми 

проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування. 

Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, 

систематично проводилися розваги на свіжому повітрі. 

      Фінансово-матеріальне зміцнення відбулося за рахунок бюджетних та 

позабюджетних благодійних внесків. 

      В подальшій роботі колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі 

розвитку, відновлення, впровадження інновацій та  тісному контакті з батьками, 

бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і 

чужі вчинки, визначати власні помилки, уміти пробачати свої. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ 

Завдання на навчальний рік та оздоровчий період 
 

 

 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018 навчальному 

році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив 

буде працювати над методичною метою: «Виховання патріотично 

налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника» та 

визначає основні завдання на 2017-2018 навчальний рік: 

 

Основні завдання на 2017-2018 навчальний рік: 

 

- Національно-патріотичне виховання. 

 

Завдання на оздоровчий період 2017-2018 навчального року: 

 

1. Продовжувати створювати умови, що забезпечують охорону життя і 

здоров’я дітей, попередження захворюваності та травматизму. 

 

2. Реалізувати систему заходів направлену на оздоровлення і фізичний          

розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і фізичної 

активності. 

 

3. Продовжувати створювати умови для ефективного оздоровлення дітей 

улітку шляхом загартовуючих процедур, та шляхом впровадження 

сучасних освітніх технологій. 

 

4. Здійснювати педагогічну і санітарну просвіту батьків з питання 

виховання і оздоровлення дітей в літній період 

 

5. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення 

психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на 

початку нового навчального року. 

 

ДНЗ працює за художньо-естетичним пріоритетним напрямком. 

                                               

 

 

                                              

 

 

 

 

 



                                               Розділ ІІІ 

 

                                 Методична робота з кадрами 

 

3.1  Якісний склад педагогічних кадрів дошкільного навчального                  

закладу. 
 

 

№ ПІБ 

Педагога 

Посада Рік 

народ 

ження 

Освіта Резуль 

тат 

атеста 

ції 

Пед. 

стаж 

роботи 

Стаж 

роботи 

у ДНЗ 

1. Заіка 

 Віра 

Олексіївна 

 

вихователь 
 

  1993 

 

середня 

спеціальн

а 

 

спеціаліст 

 

1рік 
 

1 рік 

2. Перцова 

Вікторія  

Вікторівна 

 

вихователь 

 

  1989 

 

вища  

 

спеціаліст 

 

4 роки 

 

4 роки 

3. Яременко  

Геннадій 

Володимирович 

Муз. 

керівник 
 

 
 

вища  
   

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 3.2 Педради 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідал

ьні 

примітка 

1. «Організаційно-настановча» 
1. Про виконання рішень 

попередньої педради 

2. Обговорення та затвердження 

річного плану ДНЗ на 2017-

2018 н.р. 

3. Особливості організації 

навчально-виховного процесу у 

2017-2018 н.р.  

серпень Вихователі  План 

роботи 

2. «Вплив патріотичного 

виховання на всебічний 

розвиток дитини дошкільного 

віку» 
     1. Про виконання рішень            

попередньої педради. 

2. Значення патріотичного                      

виховання для пізнавального 

розвитку дітей. 

 

29.11.2017р. Вихователі  Доповідь  

3. « Охорона життя і збереження 

здоров’я дошкільнят.» 
1. Про виконання рішень 

попередньої педради. 

2. Оздоровча робота, що 

проводиться з дітьми у 

різновіковій групі. 

 

26.01.2018р. Вихователі Інформа 

ція, 

доповідь 



4. Результативність освітньо-

виховної роботи відповідно до 

Базового компоненту 

дошкільної освіти у 2017-2018 

навчальному році. 
1. Про виконання рішень 

попередньої педради. 

2. Звіт про підсумки освітньо-

виховної роботи та методичної 

роботи за 2017-2018 н.р. 

3. Обговорення та затвердження 

плану роботи ДНЗ на літній 

оздоровчий період 2018 року. 

25.05.2018р. Вихователі Інформа 

ція, 

доповідь 

 

                                            3.3Консультації 

 

№ Зміст роботи 

 

Термін  

виконанн

я 

Відповідал

ьні  

 

примітка 

1. «Психолого-педагогічна допомога 

родині в адаптації дитини до умов 

дитячого садка» 

Вересень 

 

Вихователі 

Психолог 

виконано 

2. «Про організовану і самостійну 

діяльність дітей у дошкільному 

навчальному закладі» 

Листопад  Вихователі 

 

 
 

3. «Знайдіть час для своєї дитини» Грудень  Вихователі 

        

Психолог 

 

 

4. «Роль сім’ї  у розвитку здорового 

малюка» 

Січень Вихователі  

5. «Казка як засіб розвитку словесної 

творчості» 

Лютий  Вихователі  

6. «Роль батьків у підготовці дитини до 

навчання у школі» 

Квітень Вихователі 

  Психолог 

 

7. «Скоро літо. Як організувати дитині 

безпечний літній відпочинок» 

Травень Вихователі 

  Психолог 

 

 

                                                 



                                                  Розділ ІV 

Організаційно-педагогічна робота 

 

4.1 Перспективність і наступність у роботі ДНЗ 

Штепівського НВК 

 

Завдання Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

примітка 

Складання та затвердження 

плану роботи НВК та дитячого 

садка 

 

Вересень 

 

 

Директор 

школи, 

вихователі 

 

 

виконано 

Провести спільні свята та 

розваги 

 

Протягом 

року 

 

Вихователі, 

 муз. керівник 
 

 

Робота з дітьми 
 

Екскурсія для старших 

дошкільнят до школи. 

Знайомство з школою 

(бібліотека, спортзал), 

спілкування з однолітками.  

 

Протягом 

року 

 

Вихователі  

вчителі 

 

 

 

Сумісна участь у святах: 

- свято 1 та останнього 

дзвоників; 

- Новий Рік; 

- День Перемоги; 

- Прощання з букварем. 

 

Протягом 

року 

Вихователі,  

муз. керівник,  

вчителі  

початкових 

 класів 

 

 

 

 

 

Спільні виставки дитячих 

робіт: 

-«Золота осінь»; 

-«Новорічна іграшка»; 

-«Великодня писанка». 

 

Протягом 

року 

 

Вихователі 

 

 

            Спільна фотосесія Жовтень  Вихователі   

Перегляд театральних вистав, 

концертів за участю 

вихованців НВК 

 

Протягом 

року 

 

Вихователі  

 

 

Організація відвідування 

уроків у перших класах дітьми 

старшого дошкільного віку 

 

Протягом 

року 

Вихователі   



Методична робота 

Круглий стіл на тему 

«Знайомство з програмою 

виховання і навчання дітей від 

2 до 6 років «Я у Світі» 

 

Вересень  

 

Вихователі  

 

виконано 

Вивчення методичної 

літератури, статей із журналів 

«Дошкільне виховання» 

 

Протягом 

року  

 

Вихователі  

 

 

 

Провести цикл занять з дітьми 

«Введення у шкільне життя», 

«Я іду до школи» 

 

За  планом 

навчально-

виховного 

процесу 

 

Вихователь  

 

 

 

 

 

 

Організація відвідування 

вихователями  в початкових 

класах занять з математичного 

розвитку, пізнавального 

розвитку, образотворчої 

діяльності, музичного 

розвитку, фізичного розвитку, 

ОБЖД. 

 

Протягом 

року 

 

Вихователі  

 

 

Психодіагностична та корекційно-розвивальна робота 

Провести психодіагностичну 

роботу з дітьми старшого 

дошкільного віку, спрямовану 

на виявлення рівня та 

особливостей розвитку кожної 

дитини та її готовності до 

школи 

 

Жовтень, 

квітень 

 

Психолог,  

вихователі 

 

 

 

Провести обстеження дітей 

логопедом 

Квітень  Логопед   

Робота з батьками 

Батьківські збори на тему: 

«НВК – це теж садочок» 

Жовтень  Вихователі  доповідь 

Школа для батьків майбутніх 

вихованців НВК 

Протягом 

року 

Вихователі  інформація 

Наочна пропаганда: 

-»Виховання стійкої уваги у 

дитини»; 

-«Розвиваємо пам'ять 

дошкільника»; 

-«Розвиток логічного 

мислення у дошкільнят» 

Жовтень, 

Листопад, 

грудень 

Вихователі  



Робота родинної бібліотеки 

(журнали, газети, метод 

література для батьків з 

питань підготовки дітей до 

НВК 

Протягом 

року 

Вихователі  

Відкриті заняття для батьків з 

математики  і розвитку 

мовлення 

Січень, лютий Вихователі  

Батьківські збори за участі 

вчителів початкової школи 

березень Вихователі, 

Вчителі 

 початкових 

 класів 

 

 

 

 

Ви запитуєте … ми 

відповідаємо… (опитування 

батьків) 

Квітень  Вихователі   

Запрошення батьків на свято 

«День захисту дітей» 

Травень  Вихователі  

  

                            4.2 Охорона життя і здоров’я дітей 

 

№ Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальні примітка 

1. Створення навчально-

методичного комплексу з 

попередження дитячого 

травматизму 

Протягом 

року 

Вихователі  

2. Провести інструктажі для 

батьків: 

- Правила поведінки 

дітей у громадських 

місцях; 

- Правила дорожнього 

руху; 

- Правила поведінки у 

лісі та на водоймищах; 

- Правила поводження з 

електричними 

приладами; 

- Поведінка дітей з 

незнайомими людьми. 

Постійно  Вихователі   

3. Складання 

перспективних планів з 

ознайомлення дітей:  

- З правилами пожежної 

безпеки; 

Щоквартально  Вихователі   



- З правилами 

дорожнього руху. 

4. Провадження розваг для 

дітей і батьків з питань 

безпеки життєдіяльності 

Згідно з 

планом 

Муз. керівник 

вихователі 

 

 

5. Перевірка усіх приміщень 

ДНЗ, території з метою 

виявлення небезпечних 

предметів, що 

загрожують життю і 

здоров’ю дітей  

Щоденно  Вихователі,  

помічник  

вихователя 

 

 

 

6. Проведення засідань 

круглого столу для всього 

колективу : «Ми всі 

відповідальні за життя 

дітей» 

Постійно  Вихователі   

 

                                   4.3 Консультації для батьків 

 

№ Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальні  примітка 

1. 

 

 

«Перші дні у дитячому 

садку. Адаптація дитини 

до дитячого закладу» 

Вересень  

 

 

Вихователі,  

психолог 

 

Виконано  

 

 

2. 

 

«Вихідний день з 

дитиною» 

 

Жовтень  

 

Вихователі,  

психолог 
 
 

3. 

 

 

«Що робити, якщо дитина 

не хоче прибирати за 

собою іграшки» 

Грудень  Вихователі, 

психолог 
 

4. «Права дитини у родині» Лютий  Вихователі,  

психолог 
 

5. «Роль родини в вихованні 

мови дітей» 

Квітень  Вихователі,  

психолог 
 

 

 

 

 

 



4.4 Загальні батьківські збори  

 

№ Зміст роботи  Термін 

виконання  

Відповідальні  примітка 

1. Про пріоритети роботи 

дошкільного навчального 

закладу на 2017-2018 

навчальний рік: 

1.Проознайомлення 

батьків з основними 

напрямками роботи 

закладу у новому 2017-

2018 н.р. 

2.Про організацію 

харчування дітей в ДНЗ. 

3.Про затвердження складу 

батьківського комітету. 

Вересень  Вихователі  Виконано  
Протокол № 

2. Про підсумки роботи за 

навчальний рік:  

1.Звіт про результати 

роботи ДНЗ за 2017-

2018н.р. 

2.Про звіт батьківського 

комітету закладу. 

3.Про ознайомлення з 

планом роботи  на літній 

період. 

Червень  Вихователі,  

голова 

батьківського 

комітету 

 
Протокол № 

 

                                 4.5 Групові батьківські збори 

 

№ Зміст роботи  Термін 

виконання  

Відповідальні  примітка 

1. 1.Про адаптацію малюків 

до умов дошкільного 

закладу. 

2.Про анкетування батьків: 

«Особливості поведінки і 

розвитку дитини» 

Жовтень  Вихователі  Виконано 
Протокол №  

2. 1.Про виховання 

самостійності у дітей 

раннього віку. 

2.Про оздоровлення та 

безпеку дітей влітку. 

травень Вихователі   

Протокол№ 

 

                                                    



 

                                                    Розділ V 

 Адміністративно-господарська діяльність   

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітка  

1. 

 

 

 

 

Удосконалювати матеріально-

технічну базу дошкільного 

навчального закладу з метою 

створення кращих умов 

життєдіяльності дітей 

 

 
Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Здійснювати контроль за 

організацією харчування 

Постійно 

 

Інформація на 

вироб. нараді 

3. 

 

 

Здійснювати контроль за санітарним 

станом у групах та на ділянках 

дитячого садка 

Постійно 

 
 

Інформація на 

вироб. нараді 
 

4. 

 

Підготувати дошкільний заклад до 

зимового періоду 

 

Листопад  

 
 
 

5. 

 

 

Підготовка дошкільного закладу, 

майданчика до весняно-літнього 

періоду 

Березень- 

травень 

 

 

 

 

6. Організувати літні оздоровчі заходи 

 

Протягом літа 

 
 

 

7. Проводити екологічні акції з метою 

очищення та озеленення території 

дитячого садка 

 

Осінь - весна Інформація на 

вироб. нараді 

 

8. Здійснення звітно-інформаційної 

системи, шляхом залучення педагогів 

та матеріально-відповідальних 

працівників 

 

 
 

Протягом 

навчального 

року 

Звіт на 

батьківських 

зборах 

 

 

 

 

 

 



 

Виробничі наради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  Примітка  

1. 

 

Правила внутрішнього 

розпорядку ДНЗ 

09.2017 Вихователі  Виконано  

2. 

 

Готовність закладу до 

нового року 

01.2018 Вихователі   

3. Звіт про стан літнього 

оздоровлення дітей  

02.2018 Вихователі   

4. Охорона життя та 

здоров’я дітей  

05.2018 Вихователі   

5. Підготовка до літнього 

оздоровчого періоду 

05.2018 Вихователі   

6. Стан трудової 

дисципліни у закладі 

Щоквартально  Вихователі   



 

                                                 ДОДАТКИ 

                                           Свята та розваги 

№ Зміст роботи  Термін 

виконання  

Відповідальні  Примітка  

1. 1 Вересня  Вересень  Муз.керівник 

Вихователі  

Виконано  

2. Свято Осені »Осінь 

чарівниця» 

Виставка «Дари осені» 

Жовтень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

3. Виховний захід «Без 

калини нема України» 

Листопад  Вихователі  

4. Свято «Миколай до нас в 

гості завітай» 

Грудень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

5. Свято Витинанки  Грудень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

6. Зимове свято «Ось і знову 

Новий Рік завітав на наш 

поріг» 

Виставка «Новорічна 

іграшка» 

Січень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

7. Свято-розвага «Стрітення» Лютий  Муз.керівник 

Вихователі 

 

8. Свято мами та весни – 

казка «Принцеса на 

горошині» 

Березень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

9. Тематичний тиждень 

присвячений дню 

народження Т.Г. Шевченка 

березень Вихователі  

10 Розвага «Пасхальний 

кошик» 

Виставка «Великодня 

писанка» 

Квітень Муз.керівник 

Вихователі 

 

11. Виховний захід 

«Мандрівка в країну 

ввічливості» 

Травень  Вихователі  

12. Тиждень безпеки дитини  Травень  Вихователі  

13. День захисту дітей Червень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

14. Свято «Прощавай дитячий 

садочок» 

Червень  Муз.керівник 

Вихователі 

 

15. Фізкультурні розваги  2 р. на місяць Муз.керівник 

Вихователі 

 



16. Фізкультурні свята  3 р. на рік  Муз.керівник 

Вихователі 

 

17. День здоров’я  Щомісячно  Вихователі  

18. Розваги за планом: 

- ляльковий театр; 

- драматизація; 

- концерт старших дітей; 

- тематичні розваги. 

1 р. на квартал Муз.керівник 

Вихователі 

 

19. День відкритих дверей Серпень  Вихователі  

 

 

 


