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Шановні колеги, батьки, гості закладу дошкільної освіти! 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу  № 162 

«Ведмедик» Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться за 

адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний 17А, тел.. 279-63-36, 279-68-29. 

Заклад здійснює свою діяльність з 1964 року. За типовим проектом 

розрахований на перебування 197 дітей ясельного та дошкільного віку . На 

даний час функціонує 10 груп: 2 ясельного віку, 3 – дошкільного віку 

загального типу, 5- дошкільного віку спеціального призначення ( 2 для дітей із 

ЗПР, 3 – логопедичні). Протягом навчального року дошкільний заклад 

відвідували 195 вихованців. Наповнюваність в групах раннього віку становила 

25 осіб, в групах дошкільного віку 27-28 осіб, в спеціалізованих групах 14-15 

осіб. 

Головною метою ЗДО № 162 є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення  здоров'я, розвиток і формування 

особистості, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації 

дитини  шляхом   спеціально   організованого навчально-виховного процесу у 

комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. 

Діяльність ЗДО № 162 направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: 

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я 

дитини; 

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно-розвивальної 

та лікувально-оздоровчої роботи з дітьми; 

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї; 
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

Згідно соціального паспорту в ЗДО виховуються 12  дітей-інвалідів, 11 

дітей із багатодітних сімей, 2 дітей із малозабезпечених сімей, 4 дитини – діти-



переселенці з Донецької та Луганської областей, 7 дітей учасників бойових дій 

(АТО). Тому значна увага в ЗДО приділялась соціальному захисту дітей.  

 Протягом 2017-2018 навчального року до ЗДО було зараховано – 70 

дітей, відраховано 19 вихованців: 2 дитини переїхали в інше місто, 4  дитини 

перейшли в дошкільні заклади інших районів, 2 дитини вибули за станом 

здоров’я, 11 вихованців вибули в інші дошкільні заклади. 

 Режим роботи ЗДО - п’ятиденний: одна група -10,5 годин, 1 група – 

цілодобова, 8 груп -  12 годин перебування. Заклад працює з 7.00 до 19.00 год., 

вихідні дні – субота, неділя та святкові. 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий 

період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

Протягом 2018-2019 навчального року ДНЗ № 162  працював за Базовим 

компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» , програмами для спеціалізованих 

груп, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного 

плану роботи. 

Мова навчання – російська (згідно Статуту). 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 

плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи 

схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 15.08.2017), 

затверджено завідувачем і погоджується з територіальним відділом освіти і 

територіальною санітарно-епідеміологічною службою. 

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням 

максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня (наказ МОН 

України від 20.04.2015 № 446). При цьому, освітній процес базується на 

поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що 

тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин 

(відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість 

додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину. 

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом 

дошкільний заклад забезпечений. В дошкільному закладі працює 59 осіб, з них 

30 педагогів, 2 медичних працівника, 27 –обслуговуючий персонал. 

Показники розподілу педагогічних працівників дошкільного навчального 

закладу комбінованого типу № 162 «Ведмедик» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 за стажем роботи  

до 3 років 3%(1) 

3-10 років 39% (12) 

10-20 років 16% (5) 

більше 20 років 42% (13) 

 

 кваліфікаційними категоріями 

Спеціаліст вищої категорії 23 % (7) 



 

Спеціаліст першої категорії 7  % (2) 

Спеціаліст другої категорії 19 % (6) 

Спеціаліст 35 % (11)   

Педагогічне звання «Вихователь-

методист» 6 % (2) 

Педагогічне звання «Старший 

вихователь» 

 3 % (1) 

 

 Показники розподілу педагогічних працівників за віком 
 

до 30 років 9,5% (3) 

31-40 років 32 % (10) 

41-50 років 29 % (9) 

50-55 років 6 % (2) 

більше 55 років 22,5% (7) 

 

Освітній рівень 

Вища освіта     67% (20) 

Неповна вища та базова 33% (10) 

Протягом 2017-2018 навчального року атестовано 5 педагогів, що складає 

16 % від загальної кількості. До атестаційної комісії ЗДО № 162 було подано 5 

заяв    на проходження  чергової атестації Атестація проходила у встановлені 

Положенням терміни. В ході атестації усі педагоги підтвердили свій 

кваліфікаційний рівень.  Курси підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників при ЗОІППО пройшло 5 педагогів.  

Пріоритетними напрямками роботи колективу у 2017-2018 навчальному році 

були такі: 

1. Розпочати роботу над розвитком фонематичного  компоненту, як одного із 

важливих складових при формуванні мовленнєвої полікомпетентності дітей 

дошкільного віку  шляхом підвищення рівня компетентності педагогів.   

2. Активізувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного 

підходу до реалізації завдань національно-патріотичного виховання  на засадах 

української етнопедагогіки,  як складової виховання дітей дошкільного віку.  

3. Спільно з батьками продовжувати роботу по зміцненню фізичного та 

психічного здоров’я дітей, удосконалення фізичного розвитку, зміцнення та 

підвищення опорних та захисних властивостей організму шляхом проведення 

різних форм фізичного виховання, музично-ритмічних занять, розвитку дрібної 

моторики. 

На реалізацію цих завдань було спрямовано методичну роботу в ЗДО. Протягом 

звітного періоду з педагогами було проведено наступне: 

Педагогічні ради: 

«Основні напрями  роботи колективу ЗДО у 2017-2018 навчальному році», 

«Освітні стратегії   у формуванні здорової особистості» 



«Формування фонетичної компетентності дитини дошкільного віку» 

«Про підсумки діяльності ЗДО у 2017-2018 навчальному році».   

Проблемний семінар «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами 

етнопедагогіки» 

Методичний турнір «Інноваційні технології розвитку фонематичної 

компетентності дошкільників». 

Семінар практикум «Інноваційні технології фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку»  

Психолого-педагогічний тренінг «Рідна мова, мова спілкування – духовне 

багатство народу» 

Протягом року в ЗДО проводились конкурси, основною метою яких було   

реалізація творчого потенціалу кожного педагога, відкриті перегляди, виставки, 

консультації. 

Система методичних заходів була спрямована на розвиток професійної 

майстерності та творчого потенціалу педагогічних працівників з врахуванням 

запитів вихователів (за наслідками анкетування). Варіативність використаних 

методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, високий рейтинг  закладу   є 

певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів. 

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний 

моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується 

позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують 

передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. 

Робота методичного кабінету організована у відповідності до Типового 

положення про методичний кабінет. Навчально-методичне наповнення 

методичного кабінету відповідає вимогам. Протягом року поповнено даних 

інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, узагальнено 

перспективні педагогічні досвіди.  

Активною була участь педагогів та вихованців закладу дошкільної освіти 

в різноманітних  міських, обласних та міжнародних конкурсах. На VIII Міській 

виставці інноваційних технологій педагогами ЗДО було представлено 5 

досвідів роботи: завідувача Велької С.М. та вихователя-методиста Островської 

Ж.А. з проблеми «Технологія реалізації моделі управління розвитком 

дошкільного навчального закладу на основі кваліметричного підходу», вчителя-

дефектолога Кідалової Н.І. з проблеми «ЛЕГО технології в роботі вчителя-

дефектолога», вихователя Голишевої І.О. з проблеми «Формування 

пізнавальної активності   у   дітей   старшого   дошкільного  віку  засобами 

дидактичних посібників «леп бук»»,  вчителя-логопеда Колокол О.А. з 

проблеми «Система корекційно – розвиваючої роботи по формуванню 

мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з загальним 

недорозвиненням мовлення, обумовленим моторною алалією», вихователя 

Авдалян Т.С. з проблеми «Формування елементарних математичних знань та 

економічних уявлень засобами ІКТ».  

На Міжрегіональному фестивалі ораторського мистецтва «Заговори, щоб 

я тебе побачив» вихованка  ЗДО Дмитренко Наталія посіла 1 місце. 



Вихованці ЗДО під керівництвом музичних керівників Гончарової О.В. та 

Рогачової А.В. перемогли в районному етапі II Міського талант – шоу «Зірочки 

дошкілля та  прийняли участь в дефіле вишиванок. 

Вихованці ЗДО під керівництвом Колокол О.А. посіли призове 3 місце в 

обласному фестивалі писанок «Писанковий рай». 
  У 2017-2018 навчальному році в ЗДО було узагальнено 4 досвіди 

роботи:  

«Формування пізнавальної активності   у   дітей   старшого   дошкільного  віку  

засобами дидактичних посібників «леп бук»» (Голишева І.О.). 

«Використання елементів кольоротерапії як інноваційної та оздоровчої 

технології для збереження психофізичного здоров’я дітей дошкільного віку» 

(Глазун А.А.) 

«Використання технології біоенергопластики як одного із засобів корекційної 

роботи з формування фонетичної компетенції дошкільників» (Усенко О.С.). 

«Розвиток музично-мовленнєвої діяльності засобами творчого музикування» 

(Гончарова О.В.). 

  Організація харчування в ЗДО № 162 здійснювалась відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України 26.02.2013  N 202/165,   примірного двотижневого меню. 

Середній показник виконання норм харчування (основні продукти) дітей 

до 3 років   становить 93% (в минулому році цей показник становив 91%),  

дітей від 3 до 6(7) років – 92% проти 93 % торік. Збільшились   показники 

виконання норм з вживання молока - на 10%, риби – на 13%, свіжих фруктів – 

на 13%.  Проте на 10% знизилось вживання соків. Наближеними до норми є 

виконання таких продуктів як м’ясо, овочі, яйця.  

Показники вартості харчування дітей в ЗДО відповідають показникам, 

встановленим рішенням міськвиконкому. Так, фактична вартість харчування з 

вересня по грудень становила в групах раннього віку 17,98 грн. (+0,58), в 

групах дошкільного віку – 27,26 грн. (+0,29), в цілодобовій 31,59 (+0,17), у 

січні-травні відповідно 25,27 грн. (-0,20), 38,38  грн. (+0,01), 44,84  грн (-0,07). 

Адміністрація ЗДО тримає на постійному контролі питання ведення 

документації з харчування, дотримання вартості харчування, виконання 

натуральних норм, технології приготування страв, виконання тендерних умов 

доставки продуктів, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог тощо. 

Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі 

ведеться  відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227). 



Проводилися перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, термінів та умов їх 

зберігання, відповідності сертифікатів, санітарних документів на машину та 

експедитора, стан харчування в групах.   

 Діяльність колективу була спрямована на зміцнення фізичного та 

психічного здоров'я дітей,  створення сприятливих умов для правильного 

фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності 

інфекціям.  

За даними щорічного моніторингу до 1 групи здоров’я віднесено 83 

вихованця, що складає 43% (минулого року 33%) , до другої 99 вихованців – 

51% (57%), до третьої та четвертої 12 дітей – 7%. Високою залишається 

кількість дітей-інвалідів – 12 осіб. 

Аналіз показників захворюваності дає підстави стверджувати, що 

протягом останніх трьох років відбувається зниження її рівня.  Так у 2017 -2018 

навчальному році зареєстровано 107 випадків захворювань в групах раннього 

віку  і   254 в групах дошкільного віку. Кількість випадків на одну дитину 

становить 2,4 в групах раннього віку і 1,7 – в дошкільних групах. 

Захворюваність протягом 2017-2018 навчального року становила в групах 

раннього віку 1,7% ( у 2016-2017 – 1,9%), в дошкільних групах 1,15% ( в 

минулому році 1,2%).   Кількість дітей, які не хворіли протягом навчального 

року – 26 осіб. Індекс здоров’я – 13% ( як у 2017-2018 навчальному році). Через 

хворобу вихованцями ЗДО пропущено 2315 днів ( 12 днів на одну дитину). 

Відвідуваність становила 60 % в групах раннього віку, 66% в дошкільних 

групах. 

На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Протягом року 

в системі пороводились навчання педагогічного та обслуговуючого персоналу з 

питань «Санітарного  регламенту для дошкільних навчальних закладів». 

       З позиції системного підходу керівництва закладу дошкільної освіти 

освітній процес розглядається як цілісна, складна, динамічна система, 

основними складниками якої є вихователь, діти дошкільного віку, навчальна 

матеріальна база та відповідні умови, для реалізації програмових завдань щодо 

здійснення всебічного розвитку дитини. 

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною 

(обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.  Про якість 

засвоєння програми «Дитина в дошкільні роки»», рівень досягнення державних 

стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні результати підсумкової 

діагностики.   

Моніторингом основних компетенцій дітей було охоплено 183 дитини, що 

склало 94 відсотки. Порівняльний аналіз показників компетенцій вихованців на 

кінець навчального року засвідчує зростання показників у порівнянні з 

початком 2017-2018 року Вихованці ЗДО мають достатній рівень життєвих 

компетенцій з розділів: дитина в сенсорно-пізнавальному просторі,  особистість 

дитини, дитина в світі культури, дитина в природному довкіллі, мовлення 

дитини.  

        Варіативна складова була представлена роботою гуртка з початкового 

курсу англійської мови, який очолювала  керівник Родіонова С.В.  Заняття 



гуртка дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, 

проявляти творчість. 

Отже, вивчення стану освітнього процесу в дошкільному закладі, дає 

можливість зробити висновок, що вона поставлена на належному рівні та 

відповідно до нормативних документів про освіту. 

  Під час обстеження готовності до шкільного навчання виявлено, що діти 

проявляють інтерес до навчання, переважна більшість 43 вихованця (89%) 

легко йдуть на контакт, комунікабельні, вступають у відносини з однолітками 

та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей 

сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це 

виражається у серйозному ставленні до школи   і до навчальної діяльності. 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку 

пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість 

вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють 

слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої 

відповіді й відповіді однолітків. За результатами діагностування 79% 

випускників (38 дітей) мають  показники готовності високого та достатнього  

рівня, 17% ( 8 дітей) середнього рівня і лише4%  (2 дитини) нижче середнього. 

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

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

роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють 

формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні 

закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 

необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Протягом року батьків 

залучали до участі в загальних та групових батьківських зборах, батьківському 

клубі, виставках та конкурсах, святах,  родинних розвагах, тренінгах, Днях 

здоров’я. Особлива увага приділялась  індивідуальним формам роботи з 

батьками. Результатом такої діяльності стало активне залучення батьків до 

життєдіяльності дітей в ЗДО,  встановлення міцних емоційно – позитивних 

доброзичливих стосунків з родинами, допомога батьків в зміцненні 

матеріально-технічної бази. 

Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної 

компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і 

розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у 

своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету ЗДО серед родин наших 

вихованців. 

Організації роботи з дітьми в ДНЗ значна увага приділяється соціальному 

захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону 

України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Дошкільний 

навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими документами з питань 

соціального захисту дітей.  

        Громадським інспектором з захисту прав дитини розроблені відповідні 

напрямки роботи з дітьми пільгових категорій. З батьками та членами родин 

проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, 

проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового 

контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного 

психолога та лікаря. 



              Управлінські рішення та дії завідувача ЗДО у поточному році були 

спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу щодо 

реалізації пріоритетних напрямків роботи ЗДО, створення умов для 

забезпечення потреб вихованців та батьків закладу,  збереження, зміцнення та 

розвиток  матеріальної бази ЗДО. 

            Протягом 2017-2018  навчального року активно працювали дорадчі 

органи ЗДО, які вели активну діяльність щодо залучення батьків до зміцнення 

матеріально-технічної бази дошкільного закладу, благоустрою території ЗДО, 

проведенню ремонтних робіт.   

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано наступне: 

Проведено заміну асфальтового покриття центрального входу на 

тротуарну плитку «Старе місто».   

Виконано капітальний ремонт 1 тіньового навісу (старий павільйон 

демонтовано та побудовано новий).  

Замінено на 1 тіньовому навісі покрівлю, підлогу, лавки для сидіння  

Проведено капітальний ремонт вхідного коридору (оздоблення пластиком 

замінено на гіпсокартон та шпалери,  замінено лінолеум ). 

Проведено дератизацію та дезінфекцію.  

Придбано вогнегасники,  5 комплектів пожежних рукавів та стволів, 

господарчі, медичні та канцелярські товари, фарби тощо. 

Поповнено методичний кабінет сучасною літературою, періодичними 

виданнями: журналами «Управління дошкільним навчальним закладом», 

«Вихователь-методист дошкільного навчального закладу», «Старша медична 

сестра», «Практичний психолог в ДНЗ», «Музичний керівник»,  «Дошкільне 

виховання», «Палітра педагога» 

Завезено пісок для пісочниць. 

Придбано квіти для облаштування території ДНЗ. 

Придбано постільну білизну, рушники, святкові костюми для дітей. 

          Придбано на харчоблок   каструлю на 40 л. 

          Придбано шафи для роздягання в групі «Золота рибка» 

         Виконано поточні ремонти в групах «Золота рибка», «Світлячок», 

«Капітошка», «Ромашка», «Метелик». 

Встановлено нове ігрове обладнання: машина, паровоз. 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою 

управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не 

надходило. На особистому прийомі у завідувача ЗДО були 87 осіб. Головними 

питаннями, порушеними під час бесід, є постановка дитини на чергу,  

організація харчування для дітей пільгових категорій,  оформлення дитини до 

ЗДО, організація харчування, умови перебування дітей в дошкільному 

навчальному закладі. Всі звернення були зареєстровані. Надавались 

обґрунтовані відповіді на звернення громадян, без порушень строків 

установлених законодавством 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та 

вихованцями з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників 

освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і 



норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної 

ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних 

ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з 

протипожежної безпеки.  

Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та 

формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням 

вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом 

індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна 

увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого 

травматизму та формуванню здорового способу життя. 

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та 

педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з 

метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в 

дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини». Також в системі 

(щомісяця) проводились тренінгові навчання з евакуації. 

 За звітний період випадків травмування серед дітей та працівників не 

зафіксовано.  

Велика вдячність від всього колективу ЗДО № 162 за підтримку та 

допомогу нашому дошкільному закладу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з 

колективом, батьками. 

  

                                                           Дякую за увагу!! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


