
1 
 

 

Річний звіт про діяльність  дошкільного відділення за 2019-2020 н.р. 

СОЦСР «Смарагдове місто» 

       Дошкільний навчальний заклад «Лелека» СОЦСР «Смарагдове місто» 

підпорядкований   департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації і   здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України (254к/96ВР), Закону України «Про дошкільну освіту» (2628 – 14), 

Закону України «Про освіту» (1060 – 12), Положенню про дошкільний 

навчальний заклад України,  Статуту СОЦСР «Смарагдове місто» та іншими 

нормативно-правовими документами.   

          Будинок побудований в 1998 році, будівля пристосована, двоповерхова, 

загальна площа всіх приміщень   960 м. кв. Приміщення групових осередків 

складаються з ігрових, спальних, роздягальних кімнат. Територія складає 1.2 

га,    поділена на функціональні зони: ігрові майданчики, спортивний 

майданчик. 

                    Персонал дошкільного навчального закладу (адміністративно-

управлінський, педагогічний, технічний) – 37 чоловік.  Завідувач -  1 , 

методист 1, логопед – 1 , лікар – 1, медична сестра – 1, вихователі – 13 чол., 

помічники вихователів – 17 чол., сестра-господиня – 1, прибиральниця – 1. 

Контингент вихованців дитячого закладу, залежно від зміни, представлений 

дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітьми з 

багатодітних та неповних сімей, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування віком від 3 до 7 років. За період  2019-2020н.р. 

мали змогу оздоровитися та відпочити дошкільники з різних міст та районів 

Донецької області. Протягом навчального року у дошкільному відділенні 

також отримали соціальну підтримку вихованці навчально-реабілітаційних 

центрів з м. Маріуполь та м. Краматорськ, діти центрів соціально-

психологічної реабілітації з   м. Слов’янськ, м.Лиман,   м. Краматорськ,                 

м. Добропілля, м.Торецьк.  
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      Проектна наповнюваність – 80 дітей. Дошкільне відділення розраховано 

на 4 групи, функціонує  4 групи з цілодобовим режимом перебування дітей. 

Групи комплектуються  залежно від побажань батьків або осіб, які їх 

замінюють, за віковими ознаками та територіальними епідеміологічними 

показниками. За період  2019 -2020 н.р. в дошкільному відділенні  протягом 

кожної зміни перебувало в середньому  6о  дітей (дошкільного  та молодшого 

шкільного віку). На жаль, карантин, введений у березні 2020р. з-за 

нерозповсюдження  COVID-19, вніс свої корективи у роботу закладу: у цей 

час кількість дітей-відпочивальників значно знизилася (25-30 дітей), але 

колектив продовжував працювати у звичному режимі з дотриманням анти 

карантинних заходів. 

       Організація освітньо-виховної діяльності в дошкільному закладі 

здійснювалася  відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та 

була  спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального 

закладу. Основою нашої педагогічної діяльності є  Базовий компонент 

дошкільної освіти нової редакції, його основні концептуальні позиції, 

завдання та шляхи розвитку самосвідомості дошкільняти як важливого 

аспекту особистісно-орієнтованого виховання. Зміст освітньо-виховної 

діяльності визначений відповідно до вимог чинних програм виховання та 

навчання дітей дошкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України.  

          Основним завданням педагогічної служби дошкільного відділення є 

правильне поєднання загальних вимог дошкільної педагогіки з конкретними 

умовами виховання в одній групі дітей різного віку, у кожному конкретному 

випадку вихователі  визначають склад групи, виділяють дві – три підгрупи і 

відповідно до них диференціюють освітньо-виховний процес. 

            В дошкільному закладі для  повноцінного відпочинку дітей створено 

предметно-розвивальне середовище - обладнані спортивна і музична зали, 

ігрові та спальні кімнати, медичний  кабінет тощо.  Постійно проводилася 

робота із зміцнення предметно - ігрового розвивального сучасного простору 
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для дітей всіх груп у відповідності до Примірного переліку ігрового та 

навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (від 

19.12.2017 №1633). Протягом року педагоги виготовляли розвивальні 

сенсорні дошки - бізіборди, лепбуки на різну тематику, дидактичні ігри для 

використання у освітній діяльності, презентували їх під час конкурсів-оглядів 

та виставок сучасних розвивальних посібників. 

          Освітня діяльність здійснювалась відповідно річного та перспективного 

плану роботи закладу, вихователі самостійно обирали різні за формами 

проведення заняття (інтегровані, комплексні, тематичні, бінарні), відповідні 

вікові дітей, їх інтересам. Завжди пізнавальними та корисними для здоров’я  

дітей є екскурсії, цільові прогулянки, екологічні стежини.          

Результативними заходами, які створюють позитивний імідж нашого закладу 

та сприяють покращенню настрою дітей, є свята, розваги, тематичні 

розважально-ігрові програми, квести, лялькові театри, при організації і 

проведенні яких активну участь беруть усі педагоги.  

      Охорона та зміцнення здоров’я дітей, формування звички до здорового 

способу житття залишаються актуальними та першочерговими завданнями 

дошкільного закладу.  Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої 

роботи можна зробити висновок, що систематична робота з  дітьми шляхом 

збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності 

була ефективною. Протягом навчального року у закладі щоденно 

проводилася ранкова гімнастика, рухливі ігри, атракціони, гімнастика після 

сну, кожну зміну організовувся День здоров’я, піший перехід, спортивні 

змагання та розваги. Активно велася пропаганда здорового способу життя 

серед дітей. Під наглядом медперсоналу проведено оздоровчо-профілактичні 

заходи, здійснено профілактичну роботу та лікування гострих захворювань. 

        На належному рівні проводилася робота щодо дотримання вимог 

Інструкції з харчування дітей в ЗДО; дошкільники 5р/день отримували 

смачну корисну  їжу. Харчування дітей  було організовано з дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог.   Завідувачка та медична сестра дошкільного 
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відділення  постійно здійснювали контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних  умов у закладі відповідно до санітарного регламенту. 

          У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності: 

• здійснює роботу служба охорони праці; 

• розроблені, затверджені інструкції з охорони праці; 

• щороку визначається готовність закладу до нового навчального року, 

осінньо-зимового періоду; 

• організовано проходять медичні огляди працівників; 

• розроблені та поетапно виконуються комплексні плани-заходи з 

охорони праці та пожежної безпеки. 

         На виробничих нарадах колектив розглядав актуальні питання про 

безпеку учасників освітнього процесу, 2р/рік прослуховувався інструктаж з 

правил дотримання ТБ, питань охорони життя і праці на робочому місці. З 

учасниками освітнього процесу проведені об’єктові протипожежні та 

протиаварійні тренування у закладі «Сигнал «Увага всім!». 

        Виконаний також план роботи з охорони життя та безпеки 

життєдіяльності дітей, який спрямований на виконання вимог БКДО та 

програми з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників». Було проведено 

ряд заходів,  у ході яких оцінювався рівень знань, умінь і практичних 

навичок дітей з безпеки життєдіяльності та сформованості їх 

здоров’язбережувальної компетентності. Вихователі проводили заняття на 

теми «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Малечі про безпечні та набезпечні 

речі», «На дорозі уважним будь – про безпеку не забудь!», «Добрі та злі 

мікроби», «Стихійні лиха. Як вберегтися від них?», «Посилка від 

Мийдодіра», «Безпечні та небезпечні іграшки» тощо, проводили бесіди-

інструктажі «Правила поведінки в душевій та умивальній кімнаті», «Правила 

поведінки з електроприладами», «Як уберегтися від коронавірусу», «Правила 

обачності під час прийому їжі» і т.п., організовували розважальні програми  

«Весела країна Вітамінія», «Про розумницю Свєту, непослуха Пєтю та злу 
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тітку Сигарету», «Друзі Здоров’ятка» і т.п., організовували екскурсії до 

Центру безпеки громадян з метою ознайомлення дошкільників з професією 

рятувальника.  

        Адміністративно-господарська діяльність здійснювалася адміністрацією 

в усіх сферах життєдіяльності: систематично контролювалося  виконання 

розпоряджень; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; 

здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною 

роботою, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, 

виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер 

життєдіяльності. 

     Методична робота  у дошкільному відділенні «Лелека» у 2019-2020 

навчальному році була спрямована на реалізацію завдань дошкільної 

освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»,  

конкретизованих у перспективному та річному планах роботи,  на 

забезпечення якості освітньої діяльності, підвищення фахового рівня 

педагогічних працівників, зміцнення навчально-методичної та 

матеріально-технічної бази закладу. 

    Головною метою діяльності методичного кабінету дошкільного 

навчального закладу «Лелека», за минулий рік було й залишається надалі: 

• навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;  

• упровадження в освітньо-виховний процес найкращого педагогічного 

досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого-методичних 

досягнень освіти; 

•  підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

        Позитивно впливає зміст методичного супроводу на рівень 

професіоналізму і творчої активності педагогів закладу. Методична робота 

носить системний та комплексний характер, відповідає замовленню 

суспільства. 

       У закладі за попередній 2019-2020 навчальний рік ефективно проведена   

система   методичних заходів,   спрямованих    на   розвиток     творчої 
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індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, які були 

залучені  до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи. 

Педагоги приймали участь у засіданнях педагогічних рад, виставках 

сучасних розвивальних посібників, семінарах, майстер-класах, педагогічних 

консиліумах, ділових іграх, запланованих у річному плані. Улюбленою 

формою роботи виявилася організація колективних переглядів освітньої 

роботи, у ході якої одні педагоги практично ділилися власним досвідом 

роботи, а інші переймали його, розповідали про враження від переглянутого, 

проводили аналізування. 

        Вихователі закладу були забезпечені щотижневими індивідуальними та 

груповими консультаціями, які  відповідали їхнім запитам та були підказкою 

до роботи. 

        Плідно працювала школа молодого спеціаліста під керівництвом 

вихователів Ботвінової Ю.В. та Сінючкової О.Ю., які були наставниками для 

молодих спеціалістів Іванової В.М. та Кукави Н.А.  

            Колектив закладу працював над розв’язанням проблеми закладу: 

«Формування  життєвої компетентності дитини-дошкільника відносно 

діяльності у соціумі». Протягом навчального року вихователі 

різносторонньо розглядали цю тему, працюючи трьома творчими групами 

над темами: «Виховання у дітей свідомого розуміння цінності власного 

життя», «Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку», 

«Вплив театралізованої діяльності на емоційний стан дитини».      

           Кожен педагог на початку року обирав тему самоосвітньої діяльності 

та проводив певну діяльність відповідно наміченому плану, поглиблюючи 

свої теоретичні знання та практичні уміння. 

           Дещо покращилася матеріально-технічна база методичного кабінету: 

завжди у користуванні вихователів фахові  журнали; розроблені тематичні 

теки в допомогу вихователям, які пропонують до розгляду теоретичні, 

практичні  та наочні матеріали при підготовці до освітньої діяльності; 

придбано нову методичну літературу, два ноутбуки, дидактичні наочні 
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посібники, інформаційні стенди, виготовлено дидактичні розвивальні ігри на 

різну тематику, збільшилася кількість спортінвентарю, дитячих музичних 

інструментів; придбано обладнання для оснащення куточків дослідницьких, 

для показу лялькового театру - 4 ширми дитячі та 1 велику; дещо 

впорядковано костюмерну кімнату. З покращенням матеріальної бази 

педагогам стало комфортніше здійснювати освітньо-виховний процес. 

          Зміст методичної роботи будувався на основі державних документів 

про освіту, навчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів 

з проблем організації методичної роботи. Діяльність методичного кабінету 

здійснювалась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, 

збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. 

                 Педагогічний колектив має достатній освітній рівень:   

• 30 працівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», 

«магістр» (Кіщенко О.К., Мигденко Ю.М., Климкова Л.В., Гайворонська 

Л.В., Ботвінова Ю.В., Сінючкова О.Ю., Пирогова О.А., Горкуненко Л.М., 

Головій Т.Г., Олійник К.О.) 

• 4 педагоги - освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

(Ракитянська О.М., Зозуля І.Л., Іванова В.М., Зірка А.А.) 

• 2 працівників здобувають фахову освіту у вищих навчальних закладах 

(Винниченко С.М., Кукава Н.А.) 

          Педагогічний колектив дошкільного закладу постійно працює над 

підвищенням свого професійного рівня.       Упродовж  2019-2020 

навчального року підвищили кваліфікацію при ДОІППО 7 педагогів: 

• Мигденко Ю.М., методист; 

• Ботвінова Ю.В., вихователь; 

• Ракитянська О.М., вихователь; 

• Олійник К.О., вихователь; 

• Горкуненко Л.М.. вихователь; 

• Іванова В.М., вихователь; 

• Пирогова О.А., вихователь 
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        За наслідками атестації за 2019–2020 навчальний рік: атестовано 2 

педагогів: присвоєні  кваліфікаційні категорії «спеціаліст першої категорії» 

методисту Мигденко Ю.М. та «спеціаліст другої категорії» вихователю  

Ботвіновій Ю.В. 

        У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання 

педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення 

професійної компетентності колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої 

ініціативи, прагнення до самоосвіти, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу. Атестація базувалась на принципах 

демократизму, системності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. 

Педагоги,  які атестувалися, були активними учасниками методичної 

роботи у закладі. Провели творчі звіти-презентації, колективні перегляди, 

виставку-презентацію кращих зразків навчально-методичного та 

дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності.   

       Ставлячи завдання на наступний навчальний рік, колектив ЗДО 

налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження 

інновацій. 

 
 


