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І. АНАЛІЗ РОБОТИ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №23 

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

ЗА МИНУЛИЙ 2019 - 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 Інформаційні відомості 
 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської 

ради» - комбінованого типу для дітей віком від 1,5 років до шести (семи) років, у 

складі якого групи загального розвитку та компенсуючого типу розташований за 

адресою: вул. Олександра Довженка, 3-А, м. Вінниці. 

У 2019-2020 навчальному році заклад працював відповідно вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти, за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років 

«Дитина», програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-

рухового апарату ( заг. ред. Шевцової А. Г.), програмно-методичним комплексом 

«Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення п’ятого року життя, парціальною програмою: «Казкова 

фізкультура», з фізичного виховання дітей дошкільного віку (авт. М.Єфименко); 

реалізовуючи завдання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ №23 ВМР» на 

період 2017 - 2021 років. 

 

№ з/п Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. Кількість груп усього 18 

ранній вік 3 

дошкільний вік 15 

 З них:                  групи спеціального призначення для дітей з        

вадами опорно-рухового апарату 

3 

 інклюзивна група 1 

3. Режим роботи груп 12 годин  

4. Кількість вихованців 606 

5. Кількість працівників усього 92 

педагогічний персонал 46 

обслуговуючий персонал 46 

 

Заклад дошкільної освіти укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 

2 вихователя-методиста, 1 практичний психолог, 2 вчителя-логопеда, 1 інструктор з 

фізкультури (плавання), 3 музичних керівника, 1 асистент вихователя, 35 вихователів. 

Усього 47 педагогів. 
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2019-2020 навчальний рік був насичений пошуком шляхів подальшого 

удосконалення рівня роботи з дошкільниками, професійного зростання педагогів, 

налагодження та вдосконалення дистанційної форми роботи закладу під час 

карантину. Для ефективної реалізації завдань Комплексної програми розвитку 

закладу та річного плану, робота колективу була побудована у гармонійному 

поєднанні виховних, навчальних та оздоровчих аспектів та спрямована на: 

- створення особистісно орієнтованого освітнього середовища як основи 

педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму; 

- реалізація творчого потенціалу педагога-професіонала, спрямованого на  

формування у дошкільників мотивації до дій та моделей поведінки, 

орієнтованих на сталий стиль життя;  

- створення належних умов для функціонування закладу дошкільної освіти, та  

реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників, 

та дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку в умовах 

інклюзивної освіти  для подальшого навчання в новій українській школі; 

- впровадження інтегрованого підходу до розвитку, виховання та навчання дітей 

раннього віку. 

Для вирішення цих завдань педагоги закладу спрямували роботу на максималь- 

не охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг 

шляхом охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку 

закладу, у тому числі, з особливими потребами; актуалізації питань безпеки 

життєдіяльності; організації навчальної, гурткової, дистанційної (шляхом створення 

відеозанять, ведення блогів, сайту, створення інтерктивних ігор за допомогою 

онлайн-інструментів) діяльності.  

 

11%

9%

25%

23%

9%

23%

Відсотковий поділ кількісного складу педагогів 

КЗ "ДНЗ № 23 ВМР"

Стажери (до року) Молоді (1-3 роки) 3-10 років

10-20 років 20-30 років 30 і більше років
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Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік за 

розділами: 

Методична робота 
 

Впродовж 2019-2020 навчального року, відповідно до наказу Департаменту 

освіти Вінницької міської ради «Про організацію науково-методичної роботи закладів 

освіти міста Вінниці у 2019-2020 навчальному році», методична робота закладу 

спрямувалась на вирішення проблеми: «Формування педагога-новатора, 

професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації освітнього 

процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового 

освітнього рівня». 
 
 

 

№ 
 

Вид діяльності 
Планова 

кількість 
педагогів 

Фактична 

кількість 
педагогів 

 

% 

Примітки 

1. Атестація 12 10 83% Мозалевська О.А., 
Конверська Т.Ф. – 
відтермінування на 1 
рік. 

2. Курси підвищення 

кваліфікації 

9 9 100%  

3. Участь у роботі творчої 
групи 

9 8 89%  

4. Участь у підготовці та 
проведенні методичних 
заходів 

35 33 94% 

5. Відвідування міських 
методичних об’єднань 

15 15 100% 

6. Самоосвіта 42 40 95 % 

7. Відвідування міських шкіл 

професійного зростання 

молодих педагогів 

11 11 100%  

 
Вся методична робота закладу була спрямована на підвищення фахового рівня 

педагогів та їх майстерності, урізноманітнення форм організації освітнього процесу. 

Керівним органом методичної роботи в закладі протягом року була методична рада, 

членами якої є досвідчені педагоги, вихователі, які мають вищу категорію та 

педагогічні звання. На засіданнях методичної ради розглядалися такі питання, як: 

попередній розгляд авторських проектів, посібників, програм, ігор для участі в 

фахових конкурсах різних рівнів, опрацювання інструктивно-методичних 

рекомендацій «Щодо організації діяльності заклаладів освіти у 2019-2020 

навчальному році», чинних нормативних документів, що регулюють діяльність 

роботи закладу; опрацювання теоретичного та практичногозмісту ППД, нових 

технологій, методик та освітніх програм. В закладі були створені належні умови для 
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підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника на 

принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності. 

Протягом 2019 -2020 навчального року відбулися зміни у якісному складі педа- 

гогічного колективу. Атестовано 10 педагогів: 

− Чорна Т.В. – вихователь-методист; Руденька Л.Г. – інструктор з фізкультури 

(плавання), Зелік К.М. - вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»; 

− Бардусова В.С. - вихователь – встановлено одинадцятий тарифний розряд; 

− Ахметова С.О. – вихователь – атестована на відповідність раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст»; 

− Сокиринська Н.Д. – вчитель-логопед - атестована на відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст першої категорії»; 

− Поліщук С.В. – вихователь – атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії». 

− Скакун Г.А. – практичний психолог - атестована на відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

− Міхеєва Т.О.,  – вихователь, Будюк Т.І. – музичний керівник -  атестовані на 

відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та відповідність раніше присвоєному званню «вихователь-методист». 

Курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО» пройшли 9  педагогів: Чорна Т.В., 

Довгань Т.М., Шульга Ж.О., Мозалевська О.А., Григоренко Т.П., Маєвська І.С., 

Ставріаніді Ю.В., Бардусова В.С., Снісар Л.В. 

Всі педагоги закладу підвищували свій фаховий рівень, працюючи над самоос- 

вітою, 2 вихователі закладу Фіщук А.С., Ардашова А.В. продовжують навчання у 

вищих навчальних закладах за фахом. 

З метою підвищення кваліфікації, педагоги відвідували міські методичні 

об'єднання, молоді педагоги закладу - міську школу педагогічного зростання «Школу 

молодого вихователя». 

Спрямовуючи освітній процес на виконання пріоритетних завдань, протягом 

навчального року в закладі були проведені такі форми методичної роботи, як: 

засідання педагогічних рад: «Особлива місія дошкільної освіти в умовах сучасних 

викликів» (Неперервна шкала думок) - листопад 2019 р., «Освіта для сталого розвитку 

в дії» (методична панорама) - лютий 2020 р., «НУШ і ЗДО: наступність як ключовий 

елемент взаємозв’язку» (онлайн-конференція) - квітень 2020 р. 

Було проведено семінар-практикум «Дитячий садок - осередок для сталого 

розвитку» (ідеї освіти для сталого розвитку в практику закладів дошкільної освіти); 

колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації 

(щомісяця), педагогічні читання з теми: «Значення педагогічної та громадської 

діяльності М.І.Пирогова для розвитку педагогіки в Україні» 

Важливим аспектом методичної роботи закладу є створення умов для адаптації  та 
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успішної роботи педагогів-початківців. В закладі розроблено план роботи школи 

молодого вихователя «Педагогічна вітальня» (керівник: завідувач Білик К. Д.), який 

спрямований на становлення молодого спеціаліста, як суб’єкта професійної 

діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Семінари-практикуми, 

ділові ігри, навчальні тренінги, консультативні пункти забезпечили плідну співпрацю 

наставників і педагогів-початківців. Завдяки таким заходам, молоді педагоги не лише 

підвищили свій професійний рівень, але й відчули себе впевнено, спокійно та почали 

отримувати задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать ре- зультати 

анкетування «Діагностична анкета педагога» та «Самооцінювання молодо- го 

вихователя». 

Для реалізації завдання: «Підвищення рівня професійної майстерності та 

інноваційної культури педагогів як важливого чинника в реалізації Базового ком- 

понента дошкільної освіти через впровадження різноманітних інноваційних техно- 

логій, формування національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» 

була організована робота творчої групи закладу на тему «Сучасні інноваційні підходи 

до пізнавального  розвитку дошкільнят через інтеграцію змісту пошуково-

дослідницької діяльності в освітній процес». Ґрунтовному вивченню підлягало 

питання: «Розширити знання педагогів про інноваційні технології; допомогти 

педагогам зорієнтуватися у виборі інноваційних технологій для застосування їх в 

освітній процес. надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і 

невдачі. Зробити психологічну характеристику власного особистісного розвитку, 

усвідомлено відноситись до цього досвіду і самоаналізу Відібрати для подальшої 

роботи ті педагогічні методи й прийоми, які дали найкращі результати». 

Цікавими та корисними були консультації: «Стале домогосподарство – зміна 

моделей поведінки на більш раціональні без погіршення якості життя і зміна 

відношення до навколишнього середовища», «Індивідуалізація освітнього процесу 

для дітей з особливими освітніми потребами». Проведена робота сприяла обміну 

педагогами досвідом щодо впровадження сучасних педагогічних технологій, 

удосконаленню знань педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та 

організаційних форм виховання дітей дошкільного віку, стимулювала педагогів до 

саморозвитку та самовдосконалення. 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були 

придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидакти- 

чні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального ро- 

ку. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», 

«Вихователь- методист дошкільного закладу» (електронний журнал), «Практика 

управління закладом освіти» (електронний журнал), «Логопед».  

Участь педагогів в різних формах методичного навчання сприяла вдосконален- 

ню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та на- 

вчання. Методичні, організаційно–педагогічні, дистанційні заходи стимулювали 



2020 - 2021 Н.Р. ПЛАН РОБОТИ КЗ «ДНЗ №23 ВМР» РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

9 

 

  

творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та 

інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Проведення усіх 

методичних заходів сприяло реалізації завдань Комплексної програми розвитку 

закладу та річного плану роботи закладу на належному рівні. 

 

Якість освіти 
 

Протягом навчального року адміністрацією закладу було проведено тематичне та 

комплексне вивчення роботи колективу, здійснювався оперативний та порівняльний 

контроль за роботою всіх служб закладу. 

Протягом   року (листопад  2019 року) було проведено тематичне вивчення: 

«Впровадження інноваційних технологій в практику роботи дошкільного закладу», за 

результатами якого було виявлено, що даному питанню в закладі приділяється належна 

увага, в закладі створено усі необхідні умови для використання та впровадження в 

практику інноваційних технологій та методик.  На заняттях з дошкільниками успішно 

використовуються інноваційні технології Єфименка М.М. «Театр фізичного виховання 

і оздоровлення», Тарасенко Г.С. «Технологія естетико-екологічного виховання», 

К.Орф «Використання системи К.Орфа «Всесвіт музичних звуків»», Л.Шульга 

«Розвиток творчих здібностей у дітей середнього та старшого дошкільного віку», Л. 

Шелестова «Навчання читанню», Потапова С.М. «Підготовка руки до письма», 

Баглаєва Н. «Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників» та інші. 

Вивчення роботи дозволяє зробити висновок,  що вихователі орієнтуються в широкому 

спектрі інноваційних технологій, ретельно готуються до проведення занять з 

використання інновацій та інтеграції інновацій в освітньому процесі.  

За результатами тематичного вивчення: «Створення умов для  формування у 

дошкільників початкових уявлень про дії та поведінку, орієнтованих на сталий 

розвиток в екологічній, економічній та соціальній сферах повсякденного життя» 

(лютий 2020 року) можна зробити висновок, що за допомогою різних форм роботи 

відбувається свідома зміна дітьми власних моделей поведінки і звичок, що були 

досягнуті в роботі з дітьми.  Через використання різних методів та прийомів було 

досягнуто значних результатів: бажані моделі поведінки у спілкуванні, підтримці один 

одного, покращення стосунків у колективі, вміння звертатись та запрошувати до дії 

дорослих та однолітків, просити про допомогу та надавати допомогу іншим, дякувати 

за неї. Проведені колективні перегляди «Папір виготовляємо – дерева зберігаємо» - 

вихователь Поліщук С.В., «Дбайливі господарі господарі та господарки» (екологічна 

сфера) – вихователь Ахметова С.О., «Моє здоров’я» (соціальна сфера)  - вихователь 

Зелік К.М., «Маленькі дослідники» (екологічна сфера) – вихователь Ардашова А.В.,  

«Подорож до зоопарку» (фінансово-економічна освіта) – вихователь Болюх Н.П., 

«Врятуймо ліс» (екологічна сфера) – вихователь Шевчук З.М. – сприяли підвищенню 

рівня педагогічної майстерності вихователів та обміну досвідом щодо  впровадження 

освіти для сталого розвитку в практику роботи закладу. Педагоги мали змогу наочно 
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спостерігати застосування прийомів та методів роботи, що застосовуються, оцінити 

рівень знань та вмінь дітей, поглибити власні знання та здобути нові.  

Результати комплексного вивчення: «Організація життєдіяльності дітей груп 

старшого дошкільного віку» (березень 2020 року) показали, що наступність у роботі 

закладу дошкільної та загальної середньої освіти передбачає взаємозв'язок змісту, 

методів, прийомів, організаційних форм роботи з дітьми, а також підготовку дитини до 

школи і її адаптацію до нових умов навчання, виховання й розвитку. Тому заклад 

дошкільної освіти забезпечує готовність дитини до нових знань, умінь і навичок, якими 

дитина має оволодіти в школі. На порозі Нової української школи багато уваги в закладі 

дошкільної освіти приділяється формуванню у дошкільників цілісної системи знань, 

умінь і практичних навичок з усіх освітніх ліній БКДО, їх життєвої компетентності та 

здатності продовжити навчання.   
 

Організаційно-педагогічна робота 
 

На належному рівні проводилася спільна робота педагогів комунального закла- ду 

«Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради» та комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія 

№30 імені Т.Г.Шевченка Вінницької міської ради». На спільних педагогічних радах, 

засіданнях, круглих столах обговорювалися питання наступності в роботі дошкільного 

закладу та школи, проведено аналіз успішності випускників закладу дошкільної освіти, 

піднімалися питання психологічної готовності дітей шестирічного віку до навчання в 

школі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала ще й у 

формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і 

шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, 

фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, 

прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань в 

методичному кабінеті створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів 

із посібниками щодо підготовки дітей до школи, педагогами закладу проводились із 

дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання, практичним психологом вивчалась 

психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання, 

вихователі закладу, спільно з педагогами гімназії, для старших дошкільників 

влаштовували екскурсії до гімназії, під час яких діти мали змогу познайомитись з 

вчителями, відвідати шкільну бібліотеку, музей та ознайомитись з приміщеннями, де 

перебувають першокласники. Вихователі старших груп Поліщук С.В., Міхеєва Т.О., 

Воронцова Л.В., Саркісова І.О., Болюх Н.П., Григоренко Т.П., Ардашова А.В., Довгань 

Т.М., Конверська Т.Ф., Шевчук З.М. належну увагу приділяли розвитку пізнавальних 

процесів, зв’язного мовлення, формуванню мотиваційної готовності до навчання в 

школі. 

 Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей: до школи 

(вересень), на урок (жовтень), до пам’ятника та у музей Т.Г.Шевченка (березень). 
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Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого 

дошкільного віку. Вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групах 

старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги. Це забезпечує 

наступність між дошкільною та початковою ланкою освіти. 

У 2020 році до школи піде 164 дошкільників. Моніторинг стану готовності до 

шкільного навчання дітей-випускників показав достатній рівень роботи педагогів по 

засвоєнню програмових вимог, в результаті чого якісний рівень знань дітей істотно 

змінився у порівнянні з початком року. Під час перевірки готовності дітей до на- 

вчання в школі 69 % дітей мали високий рівень розвитку, 26 % - середній рівень ро- 

звитку, 5 % - початковий рівень розвитку. 

 

Готовність до школи дітей - випускників КЗ "ДНЗ №23 ВМР" 

 

 
 

Важливою складовою успішної роботи закладу щодо реалізації пріоритетних 

завдань була співпраця колективу закладу дошкільної освіти з батьківським загалом. 

Ефективними були загальносадові батьківські збори: «Єдність сім’ї, дитячого садка та 

школи – умова успішного навчання в НУШ»,  дні відкритих дверей, групові батьківські 

збори та спільні свята та розваги: «Осінній ярмарок», «Мама, тато і я - спортивна сім’я», 

«Малятам про фахи, про професії мами і тата» тощо. Потужними інформаційно-

просвітницьким джерелом є сайт закладу, на якому кожен бажаючий може 

ознайомитись з цікавими матеріалами з життя вихованців закладу та ознайомитись з 

консультаціями, порадами, рекомендаціями з навчання та виховання дошкільників. Для 

успішного виконання освітніх завдань та продовження освітнього процесу у закладі 

розроблено план заходів щодо організації дистанційної роботи, складені та затверджені 

індивідуальні плани роботи на період карантину. 

На сайті закладу у розділі «Віртуальний простір» створена сторінка «Дистанційна 

освіта». На даному ресурсі представлена «Домашня студія розвитку дитини», що 

включає розвиваючі завдання, відео заняття, корисні посилання,  аудіоказки, 

69%

26%
5%

Старші групи (кінець року)

Високий рівень
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мільтфільми, руханки, фізкультхвилинки тощо відповідно до розділів Освітньої 

програми від 2 до 7 років «Дитина» та віку дітей. 

Для роз’яснення та допомоги педагогам закладу  створені Блог завідувача закладу 

та блог Методичний кабінет ЗДО, де розміщені корисні посилання для самоосвіти, 

інструкції щодо створення блогу, перелік програм для створення та редагування відео, 

поради щодо створення презентацій та інтерактивних ігор у програмі PowerPoint, 

інструкції використання програми Zoom для проведення онлайн конференцій, 

нормативно-правова документація у сфері дошкільної освіти, створення інтерактивних 

ігор на платформі LearningApps, особливості роботи на віртуальній дошці Padlet, 

методичні поради вихователям тощо.Впровадження нових педагогічних технологій в 

освітній процес сприяло оновленню змісту дошкільної освіти.  

Робота методичного кабінету закладу була спрямована на максимальне охоплення 

дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг шляхом охорони 

життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку закладу, у тому числі 

з особливими освітніми потребами. Для цього були створені належні умови для 

підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника на 

принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності. Педагоги 

закладу вдосконалювали свій професійний рівень дистанційно шляхом перегляду 

вебінарів, онлайн-презентацій, майстер-класів та нав-чання на курсах підвищення 

кваліфікації онлайн на таких платформах як Всеосвіта, EdEra, Prometheus, НаУрок, 

MCFR, Тренігновий центр «СУТО» (Сертифіковані українські технології ОСВІТИ), 

YouTube-канал  Помічник для вихователя Наталії Шевченко, Портал Педрада, 

проходили курси підвищення кваліфікації дистанційно на платформі КЗВН «ВАНО».  

Матеріали методичного кабінету систематизовано згідно з Примірною 

інструкцією з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 

№ 1059) та оформлено в паспорт методичного кабінету. Наповнення методичного 

кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та 

задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. 

Матеріали поповнювалися відповідно до завдань, які реалізовувалися колективом 

закладу протягом 2019-2020 навчального року. 

Ефективною була робота психологічної служби закладу, яка здійснювалася 

протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. У 

своїй роботі психолог Скакун Г. А. керується Положенням про психологічну службу 

системи освіти України (Наказ МОН від 03.05.1999 № 127), Положенням про 

експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в 

навчальних закладах (Наказ МОН від 20.04.2001 № 330), Листом МОН про 

планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної 

служби системи освіти (Наказ МОН від 27.08.2000 № 1/9-352). Робота практичного 

психолога з дітьми проводилася за 3-ма напрямками: 

1. Адаптація дітей до умов закладу. 
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2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи. 

3. Корекційна робота з дітьми. 

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи 

практичним психологом були використані такі методи: спостереження, анкету- 

вання, бесіди, консультації, вивчення взаємовідносин у колективі однолітків, соціо- 

метрія, проективні методики. 

Корекційна робота з дітьми проводиться за результатами діагностики, за запитом 

батьків і вихователів, за спостереженнями психолога. Ефективність корекційного 

впливу відстежується після повторного діагностичного обстеження (за результатами 

діагностики, за зворотнім зв’язком з педагогом і батьками). Основні форми 

корекційної роботи: групова та індивідуальна. 

Слід відмітити ефективну діяльність методичного кабінету спільно з психологі- 

чною службою для створення позитивного психологічного клімату в педагогічному 

колективі, запобігання виникненню конфліктних ситуацій, їх вивчення і розв'язання. 

На належному рівні була реалізована варіативна складова освітньої програми для 

дітей від 2 до 7 років «Дитина».  

Задовольняючи потреби дітей у самовиявленні, в закладі діяла мережа гуртків, а 

саме: «Майстерня фантазій» - гурток розвитку творчих здібностей під час 

продуктивних видів роботи (керівники: Білоус Л.Є., Шульга Ж.О.), «Мандруємо 

Всесвітом» - гурток розвитку творчих здібностей під час пізнавальної роботи 

(керівники Міхєєва Т.О., Поліщук С.В.), «Шахи» - гурток розвитку інтелектуальних 

здібностей та логічного мислення(керівник Ардашова А.В., Довгань Т.М.), 

«Дослідники – чомусики» - гурток розвитку творчих здібностей під час пізнавальної 

роботи (керівник Бєляєва Р-Є.А., Зелік К.М.),  «Самчитайлик» -  гурток навчання 

швидкочитанню (керівник Вихристюк Т.А., Запорожець Г.С.), «Петриківські 

візерунки» - гурток розвитку творчих здібностей під час продуктивних видів роботи 

(Григоренко Т.П.. Болюх Н.П.), «Соловейки» - гурток ансамблевого співу (керівник 

Будюк Т.І.),  «Маленькі дослідники» - гурток розвитку творчих здібностей під час 

пізнавальної діяльності (керівники Герасименко Т.В., Маєвська І.С.) , «Цікава 

англійська» (керівник Мозалевська О.А.), «Музичні мандрівки» - гурток за 

програмою музично-оздоровчі мандрівки (керівник Задніпровська Л.П.), «Маленькі 

актори» - гурток розвитку акторської майстерності (керівникБулейко Л.О.), 

«Логоритмічний калейдоскоп» - гурток логоритміки (керівник Луняка О.Б.), «Золоті 

рибки» - гурток з сухого плавання (керівник Руденька Л.Г.) тощо. Гуртківці 

демонстрували набуті уміння та знання під час святкових ранків, виставок і 

конкурсів різного рівня. 

Протягом року значна увага приділялася роботі інклюзивної групи, 

основоположним змістом роботи якої було навчання малюків способам засвоєння та 

набуття суспільного досвіду. Корекційна робота соціально-особистісного розвитку 

була спрямована на формування у дитини образу «Я», «Я-свідомості», відкриття 
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ровесника, сприймання його на позитивній емоційній основі та навчання способів 

взаємодії; розвиток різних форм спілкування; формування соціальних уявлень та 

різних видів соціальних відносин; розвиток здатності моделювати ці відносини у 

різних видах діяльності; формування елементарних навичок планування та контролю. 

Завдяки праці усього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, 

вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до нова- 

цій і творчості вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят. 

Протягом навчального року заклад брав участь у методичній роботі міста: міський 

конкурс «Кращий навчально-методичний посібник 2019», у загальноміських та 

обласних виставках, конкурсах, змаганнях, концертах тощо. Творчими здобутками 

колективу стали: 

− Перемога (І місце) у міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посіб- 

ник - 2020» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського 

проекту «Ім’я в освіті міста», в номінації «Навчально-методичний посібник» - 

навчально-методичний посібник «Будьмо знайомі, Планета Земля» (формування 

еколого-природничої компетентності старших дошкільників крізь призму 

інноваційних підходів); 

− Фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Кращі інклюзивні практики-2020»; 

− Участь у ІІ Всеукраїнське заняття доброти про гуманне ставлення до тварин БО 

«БФ «Щаслива лапа»»; 

−  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Освітні технології — 2020» 

    Ефективною, протягом навчального року, була співпраця КЗ «ДНЗ №23 ВМР» з 

КЗВО «Вінницький гуманітарно-медагогічний коледж», ВДПУ ім. М.Коцюбинського. 

Студенти даних закладів проходили практику в закладі, педагоги брали участь у 

спільних заходах – круглих столах, майстер-класах тощо. 

  

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей 
 

Відповідно до закона України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культу- 

ру», Базового компоненту дошкільної освіти, Комплексної програми розвитку 

закладу на період 2018-2021 років, робота закладу дошкільної освіти була спрямована 

на вирішення ключового питання – охорона життя, зміцнення психічного та 

фізичного здоров’я дітей дошкільного віку. 

В закладі створено усі необхідні умови для здійснення, на високому рівні, 

фізичного виховання дітей та зміцнення їх здоров’я. Матеріально-спортивне 

середовище з фізичного виховання включає в себе вуличний спортивний комплекс, 

спеціально обладнані фізкультурні зали, басейн, осередки рухової активності в 

групах, на прогулянкових майданчиках. 

Заслуговують на увагу фізкультурні зали закладу: сучасні, естетично оформлені, 

оснащені традиційним та нетрадиційним обладнанням, інвентарем, атрибутами, які 
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сприяють ефективній організації різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи. 

В кожній віковій групі оформлені осередки рухової активності з необхідною 

атрибутикою (м'ячі різних розмірів, стрічки, мотузки, кеглі, скакалки, обручі, 

султанчики, килимки з нашитими ґудзиками, серсо, ребристі дошки, різнокольорові 

прапорці, мішечки з піском, кільцекиди тощо). Багато сучасних атрибутів для 

вдосконалення рухових навичок. Оснащення даних осередків залежить від віку та 

фізичної підготовленості дітей. Обладнання відповідає анатомо-фізіологічним 

особливостям дітей різних вікових груп, їх антропометричним показникам, 

санітарно-гігієнічним нормативам, завданням з активізації рухової діяльності 

дошкільників, принципу естетизації. Суттєве значення має фактор вільного доступу 

дітей до обладнання. 

Відповідно до освітньої програми та віку дошкільників, оформлені рухливі ігри 

та атрибути до них, створені картотеки рухливих ігор. 

Прогулянкові майданчики забезпечені необхідним обладнанням, естетично 

оформлені, доцільно озеленені деревами та кущами, що забезпечує можливість про- 

водити заняття та інші фізкультурні заходи в усі пори року на свіжому повітрі і до- 

помагає закріплювати набуті на заняттях вміння та навички, розвивати рухові якості 

- спритність, швидкість, силу, витривалість, сміливість. 

Режим дня закладу гнучкий, відповідає санітарним нормам - достатньо часу ві- 

дводиться для прогулянок, сну, різних видів дитячої діяльності з обов'язковим чер- 

гуванням інтелектуального, фізичного навантаження та відпочинку. Протягом дня 

дотримується виконання рухового режиму, враховуються індивідуальні та фізіоло- 

гічні особливості дітей. 

На допомогу вихователям в методичному кабінеті закладу розроблено 

рекомендації, консультації щодо проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладі, конспекти занять, розваг, свят, створені каталоги та картотеки рухливих ігор, 

загально-розвиваючих вправ, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок, фізкульт-

пауз на кожну вікову групу. Заклад забезпечений відповідною методичною 

літературою, на сайті закладу розмішені рекомендації, консультації, пам’ятки для 

педагогів та батьків. 

Підвищення кваліфікації педагогів досягається шляхом відвідування методич- 

них об’єднань, науково-практичних конференцій та тренінгів, участю у вебінарах та 

інтернет платформах, оглядом новинок методичної літератури, періодичних видань з 

питань фізичного виховання та плануванням самоосвіти. Протягом року, в закладі 

впроваджувався позитивний педагогічний досвід вихователя Ючинської М.С. «Вплив 

гри на підвищення рухової активності дошкільників на заняттях з фізкультури в 

групах спеціального призначення». 

Здійсненню завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку сприяє ство- 

рення оптимального рухового режиму в дитячому садку. Основу його складає фіз- 

культурно-оздоровча робота та застосування різноманітних її форм. А саме - заняття 
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з фізкультури в усіх вікових групах, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження 

після денного сну, рухливі ігри, вправи, спортивні ігри, фізкультхвилинки, фізкуль- 

турні паузи, самостійна рухова діяльність дітей, спортивні розваги та свята, Дні здо- 

ров'я, тощо. Враховуючи вікові особливості дітей, двічі на день проводяться прогу- 

лянки на свіжому повітрі. 

Провідне місце в системі фізичного виховання дітей посідають заняття з фізич- 

ної культури. Протягом кожного тижня два заняття проводяться у фізкультурній за- 

лі, три (перехід за межі, фізкультура в іграх, фізкультура на повітрі) - на свіжому по- 

вітрі, двічі на тиждень в кожній групі є заняття з плавання, в групах спеціального 

призначення є додаткове заняття з гідроаеробіки. 

Аналізуючи стан індивідуальної роботи з дітьми, які потребують вдосконалення 

рухової компетенції, слід відмітити, що даній роботі приділяється достатньо уваги з 

боку педагогів. 

Об'єм щоденних фізичних навантажень гармонійно поєднується з традиційними 

елементами загартування та інноваційними методами (за умови адаптації дитини до 

умов дитячого садка). В якості основних засобів загартування використовуються 

природні фактори зовнішнього середовища (повітря, сонце, вода). Вихователі 

дотримуються індивідуального підходу у виборі методів загартування, поступового 

збільшення сили впливу факторів, систематичності. У роботі закладу 

використовуються наступні методи загартування та оздоровлення: дотримання 

повітряного і температурного режиму в групі, режим перебування на свіжому повітрі, 

сонячні і повітряні ванни протягом року, ходьба босоніж по ребристій дошці, 

килимках з шипами, килимках з жолудями і каштанами, «сольових доріжках», 

одягання дітей відповідно сезону, водні процедури (умивання, миття рук, обливання 

ніг), після денного сну проводиться корегуюча гімнастика. Вивчення заходів 

фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня показав, що найбільш ефективними є 

нетрадиційні форми оздоровлення дітей: плантарний масаж, психогімнастика, гра з 

кольором, казкоуспіх, сендплей (ігри з піском) музичні мандрівки. 

Значна роль у фізичному вихованні дошкільнят належить сім'ї. Тематика гру- 

пових батьківських зборів дає батькам знання про користь і необхідність фізичного 

виховання, загартування, здорового способу життя, безпеки дошкільнят тощо.  

На належному рівні в закладі здійснюється медична робота. Заклад має 

медичний, маніпуляційний кабінети, медичний блок з ізолятором. Їх обладнання 

відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу 

забезпечують досвідчені медичні працівники: старші медичні сестри Вербенко Ю.В. 

(стаж роботи – 10 років), Коломієць С.Г. (стаж роботи – 23 рік), медична сестра 

басейну – Пономаренко Н.Є. (стаж роботи – 36 років). 

Медико - педагогічний контроль з фізичного виховання в дошкільному закладі 

здійснюється медичними працівниками та адміністрацією, результати якого зано- 

сяться до журнала «Медико - педагогічний контроль фізичного виховання раннього 
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та дошкільного віку», ведуться протоколи. Результати медико-педагогічного 

контролю заслуховуються на педгодинах, нарадах при завідувачеві. Дані медико- 

педагогічного контролю дозволяють зробити висновок, що на заняттях з фізичної 

культури забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять. 

Аналіз стану здоров’я дітей 

Показник стану 

здоров’я 

 

Кіль- 

кісний 
показник 

Фізичний розвиток 
 Не гармонійний 

Гармо- 

нійний 

 

низько- 

рослі 

 

високо- 

рослі 

 

надли- 

шок ваги 

 

дефіцит 

ваги 

Кількість 
дітей 

606 6 34 5 - 

% 92,6 1 5,7 0,7 - 

 
 

 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної 

культури, організації рухового режиму продовж дня, гартувальних заходів. 

У 2019-2020 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навча- 

льного закладу становило – 17 дітей. Найкращим, у відсотковому співвідношенні, 

відвідування було в групах спеціального призначення №3 (старший дошкільний вік), 

вихователі Міхєєва Т.О., Поліщук С.В. та №12 (середній дошкільний вік), вихователі 

Ючинська М.С., Онищук Л.М., а також в старшій групі загального розвитку №8, 

(вихователі Воронцова Л.В., Саркісова І.О.), №17 (вихователі Болюх Н.П., 

Григоренко Т.П.).  Найнижчим відвідування було у групі раннього віку №9 

(вихователі Бардусова В.С., Мельник І.М.), в молодшій групі №13 (вихователі 

Микитенко Н.Г., Фіщук А.С.) та в молодшій групі № 7 (вихователі Запорожець Г.С., 

Вихристюк Т.А.). Такі показники пояснюються хворобами дітей в період адаптаціі та 

впливом епідеміологічного стану у місті. 

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим гро- 

шовим нормам: вартість харчування становила 22 гривень (групи раннього віку), 34 

гривні (групи дошкільного віку) на одну дитину. На основі накопичувальної відомо- 

сті обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз 

виконання натуральних норм харчування. 

 

 

Енергетична цінність продуктів харчування 
 ясла сад 

Показники норма факт % норма факт % 

Білки 46,6 36,3 77,9 68,1 53,3 78,3 

Жири 45,6 35,5 73,3 71,7 50,7 70,7 

Вуглеводи 167,6 150,1 89,6 239,2 212,9 89 

Енергоцінність 1267,2 1006,9 79,5 1422,5 1468,6 103 
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Питання харчування, відвідування та захворюваності дітей розглядалися на на- 

радах при завідувачу - аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх по- 

кращення. 

 Соціально-економічний розвиток закладу 

 

Завдяки спільній праці співробітників та батьків в закладі виконані косметичні 

ремонти у приміщеннях усіх груп, у коридорах закладу, в приміщенні теплопункту, в 

басейні та харчоблоці, овочесховищі. Замінено шпалери в групах №1, 16 (в 

приміщенні роздягальні), №10, 6, 8, 12, 16, 18 (в приміщеннях ігрової), № 2 (в 

приміщенні спальної кімнати). В групі №13 замінено бойлер на більш потужний. 

Полакована підлога ресурсної кімнати. Протягом року в частині груп замінено 

письмові столи, а саме: групи №14, №11. У групах № 9, 17 замінено лампи на 

енергозберігаючі. Ресурсну кімнату поповнили обладнанням відповідно до типового 

переліку спеціальних засобів корекції для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, а саме: сквізер, сенсорна гойдалка, м’які модулі трансформери. 

Відновлено роботу кімнати безпеки: оновлені шпалери, вітражі, пофарбована підлога, 

оновлене наповлення. Педагоги разом з батьками вихованців відремонтували, 

пофарбували, поновили споруди та обладнання на ігрових майданчиках закладу. Для 

ігрових куточків груп придбано різноманітні іграшки, меблі. 

   Але поряд з успіхами колективу, вимагає корекції та доопрацювання ряд питань, 

як от:  

- Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, як основи 

педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму; 

- Готовність педагогів до створення умов для організації дистанційного 

навчання та виховання дошкільнят; 

- реалізація творчого потенціалу педагога-професіонала, спрямованого на  

формування у дошкільників мотивації до дій та моделей поведінки, 

орієнтованих на сталий стиль життя;  

- створення належних умов для функціонування закладу дошкільної освіти та  

реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників, 

та дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку в умовах 

інклюзивної освіти  для подальшого навчання в новій українській школі; 

 


