
ЗВІТ  

виконуючого обов’язки директора 

дошкільного навчального закладу (ясел  - садка) комбінованого типу № 162  

Запорізької міської ради Запорізької області   

про свою діяльність за підсумками 2021-2022 навчального року 

 

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і  ми підводимо підсумки роботи 

колективу дошкільного навчального закладу. 

Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із 

змінами), та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» від 28 січня 2005 року № 55, та відповідно до Примірного положення «Про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178. 

Керуючись Положенням про порядок звітування керівника ДНЗ перед трудовим 

колективом, представниками громадського самоврядування дошкільного закладу, пропоную 

вам оцінити мою діяльність як тимчасово виконуючого обов’язки директора на посаді 

протягом 2021-2022 навчального року. 

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є: 

- підвищення відкритості дошкільного закладу; 

- задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і 

педагоги, і засоби масової інформації та органи влади; 

- інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ; 

- проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм 

розвитку установи. 
 Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу 

Дошкільний навчальний заклад комбынованого типу (ясла-садок) №162  ЗМР у своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими 

нормативно-правовими актами, власним Статутом, Інструкцією з організації харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарнм регламентом,   Колективним договором 

та інших розпорядчих документів.  

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

Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться за адресою: 

м. Запоріжжя, бульвар Центральний 17А,  

тел.. 226-85-30, 226-84-94.  

Заклад здійснює свою діяльність з 1964 року. За проєктною потужністю дошкільний 

заклад розраховано на 135 місць для дітей від 2 до 6(7) років. 

 До послуг дітей обладнані спеціальні приміщення: 

- музична, спортивна зали; 

- кабінети логопеда, дефектолога, практичного психолога; 

- ресурсна кімната; 

- медичний блок (ізолятор, медичний кабінет); 

- спортивний та ігрові майданчики для кожної вікової групи. 

Режим перебування дітей не змінився. За 12-годинним режимом роботи працює 9 

груп, а за режимом 10,5 годин – 1група. У 2021-2022 навчальному році було укомплектовано 

14 вікових груп: 

- 1  інклюзивна група для дітей раннього віку; 

- 9 груп для дітей дошкільного віку (із них – 3 групи компенсуючого типу для дітей з вадами 

мовлення, 3 групи компенсуючого типу для дітей з ЗПР, 3 групи загального типу). 

Цього року заклад відвідувало 153 дитини. 

- раннього віку – 69 дітей; 



 Педагогічний процес у закладі дошкільної освіти здійснювали 32 педагоги, із них:  
1 вихователь-методист,  

2 музичних керівники,  

3 вчителя-логопеди,  

3 вчителя-дефектолога,  

1 практичний психолог,  

1 асистент вихователя, 

1 інструктор з фізкультури. 

 Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників показав, що кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 7 осіб (7%); «спеціаліст І категорії» – 4 осіби 

(12%); «спеціаліст ІІ категорії» - 5 осіб (16%). 

Аналіз рівня віку педагогічних працівників дав наступні показники: до 30 років – 1 

особа (1%); від 31 року до 60 років – 31 особа  (99%); старше шістдесяти – 0 

осіб 

Виконуючи Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний 

навчальний заклад, інші нормативно-правові документи в галузі освіти і науки та 

враховуючи підсумки освітньої роботи, дані діагностичних карток педагогічних працівників 

закладу в 2021-2022 навчальному році колектив працював над вирішенням наступних 

завдань: 

Розвиток зв’язного монологічного розвитку засобами спеціально розроблених 

технологій наочного моделювання: мнемотехніка, кола Ейлера, сторітелінг 

Мовленнєвий розвиток дошкільника – складний психологічний процес, що не 

зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він визначається мірою 

сформованості знань, умінь та навичок дитини й виявляється в соціальній та інтелектуальній 

активності в колі дорослих та однолітків. Мовлення – особлива форма діяльності дитини, 

особливий результат її зусиль в освоєнні життєвого простору. Належний рівень життєвої 

компетентності дитини неможливий без оволодіння мовленням. Педагоги створюють 

сучасний освітній простір в якому діти виявляють мовленнєву активність, вільно 

спілкуються між собою та з вихователем, вчаться, дізнаються про нове та цікаве, чують 

літературну мову, мають змогу самостійно обирати однолітків для спілкування, гри, трудової 

чи іншої діяльності залучаються до мовленнєво-творчої діяльності, що є фундаментом 

упішності дитини в умовах Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих 

потреб кожної дитини. 

Наступне завдання, над яким працював педагогічний колектив це продовження  

вивчення концептуальних положень STRIM – освіти дошкільників, як нового інтеграційного 

підходу до розвитку, виховання, навчання дітей до кільного віку. Це інноваційний підхід до 

розвитку базових компетенцій дітей дошкільноговіку, в центрі уваги якого знаходиться 

практичне завдання чи проблема. Дошкільники вчаться знаходити шляхи вирішення не в 

теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок. Це творчий простір світогляду дитини, де 

вона не тільки реалізовує свої потреби, а й готується до дорослого життя у соціумі, роблячи 

усвідомлений вибір майбутньої професійної діяльності. Дитина отримує набагато більше 

автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що склалися між 

вихованцем та педагогом, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати прогрес. За 

рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та 

брати за них відповідальність. Дошкільники не тільки  вивчають теоретичний матеріал, але і 

закріплюють знання за допомогою можливостей практичного застосування різноманітних 

завдань. 

Також діяльність колективу була спрямована на збереження та зміцнення здоров’я 

дітей, та формування у них розуміння цінності власного здоров’я. 

Педагогічним колективом було удосконалення роботи модернізації системи 

фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній 

процес новітніх здоров'язбережувальних технологій.  А оскільки фізичне здоров’я утворює 

нерозривну єдність з психічним здоров’ям і емоційним благополуччям, то шляхи його 

досягнення не можуть бути зведені лише до медичних або тільки педагогічних заходів. 



Оздоровчу спрямованість повинна мати вся організація життєдіяльності дитини в 
дошкільному закладі. Можна твердити, що сучасні підходи до організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в дошкільному закладі визначені. Але будь-яка система не прослужить 

досить довго і ефективно, якщо вона не буде удосконалюватись, оновлюватися, 

модернізуватися. Тому у своїй діяльності педагоги створили всі умови для формування у 

дітей стійкого інтересу до фізичних вправ зокрема: 

- створене розвивальне середовище для рухової діяльності; 

- проводяться заняття з фізичної культури в цікавій для дітей формі – сюжетні 

та ігрові заняття, загального типу тощо; 

- проводяться стимулювання рухової активності ігровими методами і 

прийомами; 

- широко використовуються рухливі ігри протягом дня; 

- забезпечується оптимальний руховий режим під час прогулянок завдяки 

цікавим формам рухової діяльності – подоланню природних перешкод, 

розв'язанню пошукових ігрових завдань; 

- раціонально використовується фізкультурне обладнання, зокрема 

нетрадиційне. 

              Педагогічний колектив постійно проводе роботу по формуванню у дошкільників 

свідомого ціннісного ставлення до власного здоров'я, що є важливим чинником у збереженні 

та зміцненні здоров'я дітей. 

В основу сучасного соціокультурного простору освіти покладено такі 

характеристики, як інноваційність та інтегративність, що, в свою чергу, зумовлює пошук 

таких науково-педагогічних засад організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти 

, які були б середовищем особистісного розвитку дитини та забезпечували б формування у 

дошкільників цілісної картини світу. Побудова освітнього процесу в ЗДО на засадах 

інтеграції забезпечує інноваційність освітньої діяльності на основі принципів особистісно 

орієнтованої освіти. Відповідно, важливого значення набуває створення особливого, 

неповторного духу закладу, що виявляється в спрямованості діяльності колективу на 

розкриття потенційних можливостей кожної дитини в інтелектуальному, духовному, 

особистісному аспектах та реалізує цілісний підхід до розвитку дитини. 

Для виконання основних завдань педагоги використовували інноваційні, 

інформаційно-комунікативні технології для формування у дітей позитивно-емоційного 

ставлення до інтелектуальної діяльності та успішного навчання їх у школі. Впроваджуючи 

інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, 

комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності 

від освітніх ліній Базового компоненту, обраного напрямку, що забезпечує високу 

продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і 

вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на 

запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої 

судження. 

На сьогоднішній день виховати непересічну особистість може тільки обдарований, 

компетентний та не байдужий педагог. Великого значення набуває організація методичної 

роботи закладу дошкільної освіти, яка спрямована на: 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; 

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 

- підвищення педагогічної культури педагогів; 

- вдосконалення педагогічної майстерності; 

- розвиток спеціальних умінь та навичок; 

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. 

Робота з педагогами реалізовується через такі форми, як педагогічні наради; 

теоретичні семінари; семінари-практикуми; колективні перегляди освітнього процесу; робота 

творчої групи; консультації; наставництво; самоосвіта. 



Робота методичної служби була спрямована на пошук шляхів, розкриття творчого 
потенціалу педагогів залежно від індивідуальних запитів, потреб, їх професійних 

можливостей, наявного досвіду – соціального, професійного й особистісного. 

Результативними та дієвими формами роботи з підвищення професійного рівня педагогів 

стала: 

- педагогічні ради, консультації вихователя-методиста та фахових спеціалістів; 

- систематична участь в онлайн вебінарах, семінарах, фестивалях та відвідування 

курсів підвищення кваліфікації з обов’язковим наступним обговоренням у педагогічному 

колективі найбільш актуальних науково-теоретичних, психолого-педагогічних проблем 

виховання та розвитку дітей дошкільного віку; 

- організація і проведення педагогічних майстерень, майстер-класів, вивчення 

прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти 

засобами Інтернет-ресурсів та педагогічних видань; 

- робота клубу наставників «Педагогічні перлинки»; 

- самоосвіта педагогів: плани, звіти, презентації набутого досвіду; 

- придбання новинок методичної літератури, наочних матеріалів, розвивальних 

та дидактичних ігор, передплата періодичних видань. 

Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені у всіх вікових групах музичні 

свята та розваги. В цьому навчальному році вони проводилися без участі батьків в зв’язку з 

карантинними обмеженнями. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки 

відповідно до річного плану роботи , в яких приймали участь всі групи ЗДО. Приємно 

бачити тісну взаємодію родин вихованців та ЗДО. 

З 1 вересня 2021 року в закладі дошкільної освіти № 162 «Ведмедик» була відкрита 

інклюзивна група для дітей від 2 до 3 років «Гноміки». Завдяки відкриттю інклюзивної групи 

діти з особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати дошкільні заклади. Адже, 

згідно Конституції України, кожна дитина має право на освіту. Інклюзивна освіта доступна 

для дітей, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного розвитку, порушення 

зору, слуху та мовлення, порушення функції опорно рухового апарату, розлади спектру 

аутизму тощо.     

Для кожного з вихованців було розроблено свою індивідуальну програму розвитку, 

на підставі заключень та рекомендацій ІРЦ, а також індивідуальний навчальний план. Кожні 

три місяці відбувається корекція навчального плану, відповідно до динаміки розвитку 

вихованців з ООП. Протягом всього періоду функціонування інклюзивних групи на базі 

групи було придбано матеріали та посібники для організації ефективного інклюзивного 

середовища. Була створена та забезпечена усім необхідним ресурсна кімната.   Де є  для 

усамітнення, розвивальні ігри, навчальні матеріали тощо. Командою педагогічного 

супроводу інклюзивної освіти розроблено відповідну правову та методичну документацію, 

створено належні умови для розвитку та перебування дітей з особливими потребами в 

дошкільному закладі. Напрацьовано відповідне дидактичне наповнення для корекційно-

розвивальної роботи з такими дітьми. Проведено відповідну роботу з 

педагогамиінклюзивних груп : тренінги, семінари-практикуми. Поповнено розвивально-

корекційне середовище дидактичними матеріалами, іграми, посібниками. Робота з батьками 

проводилася в дистанційному форматі: консультації, поради, рекомендації, звіти. Усі 

вихованці з ООП залучаються до всіх форм роботи в закладі, приймають активну участь у 

розвагах та святах. Активно проводиться індивідуальна робота з кожним із вихованців 

орієнтовно до їх потреб, а саме: соціалізація, розвиток комунікативних навичок, розвиток 

звуковимови та зв’язного мовлення, розвиток дрібної та загальної моторики, удосконалення 

навичок самообслуговування тощо. У всіх вихованців наявна позитивна динаміка розвитку. 

Діти навчилися взаємодіяти з соціумом та один з одним, адаптувалися до умов дитячого 

садочка. 

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають 

фундамент майбутнього дитини. У нас одна мета: виховувати здорову, соціально адаптовану, 

всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. 



Тільки у плідній співпраці з батьками можна досягти результатів. Батьки є активними 
учасниками освітнього процесу, і взагалі життя дитячого закладу. 

В дитячому садочку багато уваги приділяється зміцненню здоров’я вихованців. 

Формування основ здорового способу життя у дошкільників передбачає широке 

використання комплексу різних заходів, серед яких фізкультурні свята і розваги. 

З метою вшанування мужності й героїзму захисників України, традицій українського 

народу, сприяння зміцненню громадсько-патріотичного духу в дошкільників у нашому 

закладі були проведені заходи до Дня захисника України: 

- тематичні заняття, читання поетичних творів про захисників України; 

-  музично-спортивна розвага «Козацькому роду нема переводу».  

Позитивні емоції, пережиті під час святкування Дня захисника України, сприяють 

підвищенню патріотизму малят, виховання у них почуття гордості за рідну землю, бажання 

примножувати її красу і здобутки. 

Заклад дошкільної освіти №162 «Ведмедик» приймав участь в Всеукраїнській акції « 

16 днів проти насильства», мета якої привернути увагу суспільства до проблем подолання 

насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту 

прав жінок, а також збільшення розуміння та обізнаності про проблему насильства та шляхи 

її вирішення . У рамках Всеукраїнської акції «16 днів без насильства» були проведені заходи 

для батьків: 

- онлайн-консультації «Сім’я – простір без насильства», «Безпека дітей в інтернеті»; 

- лекторій «Щаслива родина - щаслива дитина»;  

- відео – презентація «Ми проти жорстокого поводження з дітьми», соціального 

ролика «Ми проти насильства», «Батьки - дзеркало дитини»;  

- правовий діалог «Закон не для страху, а для допомоги»; 

- розповсюдження буклетів «Домашнє насильство це злочин», пам’яток «Безпека 

дітей в інтернеті», «10 кроків, щоб стати кращими батьками» та виставки фото, малюнків. 

Протягом 2021-2022 навчального року у закладі дошкільної освіти активно були 

організовані та проведені тематичні дні, тижні та свята відповідно до календарно обрядових 

свят, плану роботи ЗДО. 

- тиждень сталої енергії; 

- тиждень толерантності; 

- тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності; 

- день святого Миколая; 

- різдвяні вечорниці; 

- акція город на підвіконні; 

- стрітення . 

Введення в Україні воєнного стану позначився на всіх сферах людського життя. 

Особливих змін зазнала освітня галузь, зокрема дошкільна. У стані війни діти дошкільного 

віку належать до найвразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому 

стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. 

В даний час ЗДО стали осередками, які дають змогу дітям отримувати не лише 

знання та практичні вміння для життя, а й психолого-педагогічну підтримку, не втрачати 

відчуття приналежності до спільноти. За допомогою он-лайн опитування педагогами нашого 

закладу були вивчені потреби і запити батьків щодо надання освітніх послуг для подальшого 

планування індивідуальної освітньої траєкторії дітей дошкільного віку в період війни. 

Створені умови організації дистанційної та змішаної форми освітнього процесу, 

підготовлена добірка матеріалів психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх батьків в 

умовах війни. 

Зворотній зв'язок з батьками вихованців організований в додатках ZOOM та Viber. 

Інтернет – сайт ЗДО dnz162vedmeduk@gmail.com дієвий, інформація постійно 

оновлюється. 

 Мета сайту: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в ЗДО, в місті, 

представлення навчального закладу Інтернет-спільноті.На нашому сайті систематично 

проводиться інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу освіти, 
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презентація ЗДО, його про освітні програми та проекти, здійснюється обмін педагогічним 
досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, дитячого колективу, стимулювання 

творчої активності педагогів та дітей, створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу: педагогів, дітей, батьків, випускників, громадських організацій та 

зацікавлених осіб. 

 Таким чином, ми формуємо цілісний позитивний імідж закладу, підвищуємо якість 

освіти за допомогою використання інтернет-технологій. 

Організація харчування – один із важливих аспектів роботи закладу, який 

проводиться на виконання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006р. за 

No298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234, Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», з врахуванням вимог щодо розробки, 

впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 No 590, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 09.10.2012 № 1704/22016. розроблено та забезпечено 

впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів щодо надання послуг 

харчування дітям вимог ДСТУ 4161:2003 «Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 

Слід відзначити проведену роботу у даному напрямку: 

- розроблена документація системи НАССР (внутрішніх положень, інструкцій, програм-

передумов, схем, форм і нормативів якісних показників), що регламентує діяльність закладу 

освіти щодо забезпечення безпеки харчових продуктів. 

- розроблені програми-передумови системи НАССР; 

- переглянуто та усунено невідповідності технологічним процесам, асортименту 

продуктів і ризиків, пов’язаних із цим, згідно з Програмами – передумовами; 

- частково оновлено матеріальне забезпечення харчоблоку згідно вимог безпечності. 

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та 

привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного 

рівня. 

Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля 

адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на 

результативність роботи дошкільного навчального закладу. Річний план за минулий 

навчальний рік виконано.    

Ми вдячні всім батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у 

групах, на території ЗДО, придбанні іграшок, дидактичних матеріалів, створюють затишок та 

комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дітям. 

Колектив працює і буде працювати надалі згідно свого кредо 

«Роби велике, поки воно ще мале, тому що, все велике починається з малого» 

(Сенека) .  

 


