Виконання пріоритетних завдань.
Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвекцією
«Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону
дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про
забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», «постановою Кабінету
Міністрів України від 29.08.2003р. №1380», Концепцією дошкільного
виховання в Україні, Статутом дошкільного підрозділу Червонівського НВК,
«Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим кабінетом та
трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими
інструкціями, нормами харчування для дошкільних закладів, «Коментарем до
Базового компонента дошкільної освіти в Україні».
У дошкільному закладі протягом 2017/2018 навчального року
функціонувало дві різновікові групи. Кількість дітей за списком - 31
чоловік. Режим перебування дітей не змінився заклад працює з 9 годинним
перебуванням дітей.

Діяльність адміністрації дошкільного закладу з
управління і контролю.

питань

За 2017 / 2018 навчальний рік в дошкільному підрозділі Червонівського
НВК було здійснено з боку керівництва такі види контролю: комплексний,
тематичний, вибірковий, попереджувальний, оглядово-оперативний.
Результати контролю дали змогу наглядно оцінити роботу вихователя;
всіх працівників закладу та зробити висновки щодо правильної організації
навчально-виховного процесу, стану виконання санітарно-гігієнічних вимог,
організацію та якість проведення навчально-виховної роботи по підготовці
дітей до школи, організацію харчування, попередження дитячого
травматизму.
Висновок: контроль з боку керівництва був своєчасним і компетентним. Був
спрямований на надання теоретичної та практичної допомоги
вихователю. Аналіз навчально-виховної діяльності був якісним.
Заходи
щодо усунення недоліків були дієвими.

Результати роботи з дітьми
1. Якість освітнього процесу
Заклад працював за базовою програмою розвитку дитини дошкільного
віку “Дитина”. Було використано “Коментар до базового компонента
дошкільної освіти України”. На виробничих нарадах при директорі
розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового
режиму, розвитку духовності, підвищення самооцінки у дітей, їх впевненості.

В 2017 / 2018 навчальному році у дошкільному підрозділі
Червонознаменівського НВК підготували до школи дітей 6-ти річного віку –
13.
Велику увагу в дошкільному закладі приділяли заняттям по фізичному
вихованню. Вихователь проводила заняття застосовуючи нові методи та
прийоми. Відвідувала заняття в 1-му класі Червонівського НВК.
Проводились свята: останній дзвоник; день захисту дітей – 1 червня;
свято “проводи до школи” – 1 вересня; осіннє свято врожаю. Проводились
веселі години; фізкультурні свята з батьками.
Робота в дошкільному закладі проводилась в тісному контакті з
батьками.
Двічі на рік на початку навчального року та в кінці навчального року
проводились батьківські збори. На яких розглядали важливі питання:
• Задачі дошкільного закладу у новому навчальному році
• Єдність вимог сім’ї і дитячого садка у вихованні особистості
дошкільника.
• Харчування дітей у дошкільному закладі. Профілактика кишкових
захворювань.
• Режим дня і його значення в житті дитини.
• Охорона життя дитини.
В дитячій приймальні облаштовані куточки довірливого спілкування з
батьками, виготовлені стенди.
2. Результати контрольно-діагностичних зрізів
Відповідно до програми “Дитина» за якою працює дошкільний
навчальний заклад, в травні 2018 року було проведено контрольнодіагностичні зрізи обсягу знань, умінь та навичок. Виявлено такі результати:

2016/2017 навч. рік
7 дітей 5-ти річного віку
Початковий рівень – 0
Середній рівень – 3
Високий рівень – 4

2017/2018 навч. рік
9 дітей 5-ти річного віку
Початковий рівень – 0
Середній рівень – 4
Високий рівень – 5

Висновок: Діти 5-ти річного віку підготовлені до навчання у школі на
якісному
рівні. Заняття в дошкільному закладі проводяться вихователем
Максак С.В. на високому науково-методичному та організаційному
рівнях.
Вихователь володіє методикою проведення занять.
3.Аналіз проведення різних видів діяльності дітей
1. Ігрова: роль та значення гри для розвитку малюка і забезпечення йому
щасливого дитинства дуже велика.Чим різноманітніші, цікавіші ігри дітей,

тим багатишим і ширшим для них стає навколішний світ, світлішим і
радіснішим їхне життя.В дитячому закладі проводились різноманітні види
ігор:
• Творчі ігри (сюжетно-рольові, театралізовані, конструкторськобудівельні)
• Ігри з правилами (дидактичні, рухливі, музичні, народні).
Вихователь дуже вміло створювала розвивальне предметно-ігрове
середовище
з метою впливу на сюжет і зміст ігор. Здійснювала допомогу дітям під час
різних ігрових етапів.
2. Пошуково-дослідницька діяльність: в дошкільному закладі стоїть на
одному з перших місць по вихованню у дітей любові до рідної природи.
Природа – це Батьківщина. Наш дім. Ми повинні навчити дітей жити в мирі
та злагоді, любові та добрі. Виховувати бажання охороняти й примножувати
все, чим багата рідна земля.
Розвивати дитячу спостережливість, яка тісно пов′язана з багатьма
якостями особистості. Вона поєднує у собі допитливість, цікавість, увагу,
вміння бачити взаємозв′язки і в той же час народжує ці якості в людині,
робить їх більш досконалими. Спостережлива людина більше побачить, а це
значить, більше дізнається. Навколішний світ вона буде сприймати
життєрадісно, емоційно. Такий настрій сприятиме народженню таких
моральних якостей як чуйність, милосердя, доброта і справедливість.
3. Трудова діяльність: виховання юного громадянина передбачає, зокрема,
формування у дітей уявлень про трудовий досвід. Трудове виховання дітей
було направлено на здійснення наступних задач:
• виховання позитивного відношення до праці дорослих, прагнення
надавати їм допомогу; формування уявлень про необхідність
праці в житті.
• Формування трудових навичок і їх подальше вдосконалення,
уміння працювати акуратно.
• Виховання працьовитості, звички до трудового зусилля,
відповідальності, дбайливості, бережливості, готовності взяти
участь в праці.
• Формування позитивних взаємостосунків між дітьми в процесі
праці, прагнення допомогти товаришу, доброзичливо відноситися
до роботи інших.
Ознайомлення дітей з тим чи іншим видом трудової діяльності –
всебічно розвиває дитину; має вплив у майбутньому на їхньому виборі
професії.
Рівень досягнення педагогів у виховній роботі з дітьми.
Аналіз роботи показав, що навчально-виховний процес в дошкільному
закладі відбувається на високому науково-методичному рівні. Вихователь не
стоїть на місці, а весь час шукає нові інноваційні технології: нові підходи,

методи, самостійно вивчає нове, відвідує семінари та відкриті заняття в
дитячих дошкільних закладах району. Відвідувала заняття в 1-му класі
Червонівського НВК.
Аналіз роботи щодо розвитку здібностей і формування культури
поведінки.
1. Ознакою здібностей дитини є її інтерес до певного виду діяльності.
Робота з розвитку здібностей та інтересів дітей буде успішною в тому разі,
якщо вихователь:
• Переконаний у тому, що обдарованою є кожна дитина;
• Знає ознаки здібностей, особливості їхнього прояву;
• Дбає про створення умов для різнобічного гармонійного розвитку
кожної дитини;
• Постійно дбає про розвиток працьовитості, наполегливості,
самостійності, що є неодмінною умовою реалізації здібностей;
• Будуючи навчально-виховну роботу, вивчає та враховує спонтанні
дитячі інтереси;
• Приділяє увагу фізичному, соціальному, емоційному розвитку
розумово-обдарованих дітей, намагається унормувати пізнавальні
завдання.
• Надає методичну допомогу батькам вихованців з проблем розвитку
обдарованих дітей.
Висновок: в дошкільному закладі робота щодо розвитку здібностей дитини
ведеться
на належному рівні.
Пропозиції: забезпечити варіативне предметне середовище, наявність
різноманітного обладнання для самостійної
практичної,
пошуковоекспериментальної діяльності.
2. Учити вихованців бути моральними, вічливими, товариськими –
важливе завдання дошкільного закладу.
• Культура діяльності;
• Культура спілкування;
• Культурно-гігієнічні навички;
• Звички.
В дошкільному закладі для розвитку культури поведінки є правильно
підібраний режим, заняття, ігри, сюжетно-рольові ігри, самостійна художня
діяльність. Здійснюється виховання доброзичливості, товариських взаємин,
готовність допомагати іншим; повага до старших; бажання дотримуватись
правил гарного тону; вміти бути добрими один до одного, до природи.
Висновок: ця робота в дошкільному закладі ведеться на високому
рівні.
Аналіз гурткової роботи.

Гурткова робота в дошкільному закладі набуває дедалі більшої
популярності, стаючи невід′ємною частиною освітнього процесу. У цій формі
роботи вбачається ще один ефективний шлях розвитку творчості та науковоспрямованої особистості. В нашому закладі створений гурток “Пластилінова
краса”. Рухи пальців рук мають величезний вплив на розвиток людини.
Працюючи з дітьми слід відмітити, що розвиток дрібних м′язів пальців
рук,активізація мовлення та досягнення різних цілей (координація рухів,
підготовка руки дитини до письма) для старших дошкільнят найбільш
ефективним є ліплення з пластилину.
Висновок: мета гуртка – задовольняти потребу та цікавість дитини до
певного виду діяльності, розвивати її природні здібності, своєчасно виявляти
обдарованість дітей.
Гурткова робота в дошкільному закладі проводилась на належному
рівні.

Організація харчування дітей
Організація харчування
здійснюється згідно нормативних та
законодавчих документів:
1. Закон України “Про дошкільну освіту” стаття 35 – організація
харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.
2. Закон України “Про дитяче харчування”, Закон України “Про якість та
безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”
3. Лист міністерства освіти і науки України від 21.06.2007р. №1/9 – 394
“Про здійснення контролю за організацією харчування”
4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у дошкільному
навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей
у дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 30% у
сільській місцевості від вартості харчування на день. Від сплати за
харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у
сім′ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал
за урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового
мінімуму.
Контроль з боку керівництва був спрямований на покращення
харчування дітей. Були залучені всі виділені кошти для придбання якісних
продуктів харчування. Заключили договір на постачання продуктів
харчування з ЧП Фатєєвою І.М. На всі продукти були надані сертифікати
якості. В дошкільному закладі при прийомі продуктів, при закладці до котла,
при відборі проби готової продукції був присутній заступник директора
НВК, який дивився на якість продуктів, доброякісне приготування та надавав
дозвіл прийому та видачі продуктів харчування. Все фіксувалося
документально. В дошкільному підрозділі Червонознаменівського НВК є в
наявності вся документація, яка повинна бути на продукти харчування.
Збереження продуктів харчування здійснюється у спеціальній коморі. Там є
спеціальні шафи, холодильник. Продукти харчування видаються за нормами,

затвердженими постановою “Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах” від 22 листопада 2004р. №1591
Харчоблок забезпечений всім необхідним для роботи: є вана для миття
посуду, електроплитка, електропідігрівач для води. Наприкінці кожного
місяця до районного віділлу освіти, до районної СЕС були надані звіти по
виконанню норм харчування, про залучені кошти, скільки коштує 1 день на
дитину, розмір батьківської плати, норми виконання у відсотках.
Кожний квартал було порівняння норм виконання. Н априкінці
року
було порівняння з минулим роком, яке дало певний результат того, що
харчування дітей в дошкільному закладі було покращено з 90% виконання на
95% Але ми вважаємо, що цього недостатньо, тому колектив закладу буде
продовжувати роботу щодо покращення результатів по виконанню норм
харчування, по придбанню якісних продуктів харчування, меню дітей буде
різноманітним та дуже якісним і корисним для дітей. Будуть залучені всі
виділені кошти для придбання продуктів харчування. Також ведеться робота
серед батьків про допомогу дошкільному закладу по покращенню харчування
дітей. Батьки приносять фрукти, овочі, ягоди, сухофрукти, що значно
доповнює раціон дітей. В оздоровчий період кошти на харчування дітей
збільшуються на 10 відсотків.
Висновок: робота по харчуванню ведеться на високому рівні.

Аналіз медичного обслуговуваня
Медичного кабінету в дошкільному закладі немає. Контроль та
медичне обслуговування здійснює лікар Красненської амбулаторії Короткова
Н.К. Щорічно проводиться медичний огляд дітей виїзною бригадою лікарів
центральної районної лікарні. Проходять перевірки фахівцями районної
санітарно-епідеміологічної станції, які виявляють недоліки та порушення при
роботі в дошкільному закладі. Працівники дошкільного закладу щорічно
проходять медичні огляди на базі Первомайської районної лікарні.
Висновок: Санітарно-гігієнічний режим виконується чітко. Санітарний стан
приміщень, харчоблоку – на достатньому рівні. Діти та
працівники
мають гарний зовнішній вигляд. Зберігання продуктів
харчування здійснюється відповідно до санітарних вимог,
виконується
термін
реалізації.Проводиться
генеральне
прибирання
усіх приміщень.
Профілактика простудних, гострих кишкових захворювань,
глистів
виконується належним чином сімейною медсестрою Солохою
О.М.
Організація у дошкільному навчальному закладі роботи з
профілактики захворювань і оздоровлення дошкільників.
1. Рівень профілактичної роботи.

В дошкільному підрозділі Червонівського НВК постійно ведеться
профілактична робота по захворюваності дітей. Проводяться такі заходи, як:
• Прогулянки дітей незважаючи на погоду
• Провітрювання приміщень
• Санітарний стан всіх приміщень, генеральне прибирання двічі на
місяць, вологе прибирання тричі на день. Користування миючими
засобами; засобами для дезинфекції
• Медичний огляд дітей працівниками центральної районної
лікарні, постійний контроль лікаря Красненської амбулаторії
Короткової Н.К.
• Проходження медичного огляду працівниками дошкільного
закладу своєчасно.
• Загартування дітей на протязі дня перебування.
Види загартування:
1. провітрювання кімнат;
2. прогулянки на свіжому повітрі;
3. умивання, миття рук, лиця, носа;
4. полоскання горла, ротової порожнини;
5. контрасні ніжні ванни;
6. повітрянні ванни;
7. обмивання ніг;
8. вологе обтирання тіла;
9. дихальна гімнастика;
10.оздоровчий біг;
11.щіточковий масаж.
• Робота з батьками по запобіганню захворювань дітей вдома.
Висновок: профілактична робота здійснюється на належному рівні.
Вжиті заходи щодо запобігання дитячого травматизму.
1. Чітке виконання чинного законодавства та розпорядчих документів
щодо формування у дітей здорового способу життя, профілактика
захворюваності збереження та зміцнення здоров′я дітей.
2. Організація роботи з формування навичок здорового способу життя.
3. Медико-педагогічний контроль організації занять з фізичної
культури.
4. Дотримання вимог санітарного законодавства щодо організації
навчального процесу.
5. Організація та ефективність обов′язкових медичних оглядів дітей.
6. Інформаційна робота серед батьків щодо виховання здорової
дитини.
Висновок: робота щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному
закладі ведеться на високому рівні.
Аналіз охоплення дітей дошкільною освітою.

1. Мережа дошкільного підрозділу Червонівського НВК станом на 1
вересня
№
2016/2017
2017/2018
навч.рік
навч.рік
1 Кількість дітей за пропискою
54
53
2
3
4
5
6
7
8

Кількість дітей, які проживають на
території с/р
Списочний склад дітей

30

27

30

31

Діти старшого віку (шостий рік
життя)
Діти середнього віку (п′ятий рік
життя)
Діти молодшого віку (четвертий рік
життя)
Діти ясельного віку

15

16

6

8

8

5

1

2

Діти, які стоять на черзі до
дошкільного закладу

0

0

2. Відсоток охоплення дошкільною освітою за віком:
1. Другий –
0%
2. Третій –
%
3. Четвертий – %
4. П′ятий – 100%
5. Шостий – 100%
3. Відсоток охоплення різними формами дошкільної освіти дітей 6-го
року життя.
Дошкільний підрозділ Червонівського навчально-виховного комплексу
– 100%.
4. Заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою.
• для кожної сім′ї консультативний та просвітницький центр з
психолого-педагогічних питань;
• Батьківські збори – двічі на рік – 09.2017р та 05. 2018; та
позапланові 25.01.2018р. «Запобігання дитячого травматизму,
зміцнення здоров’я дітей» “Круглі столи” – “Перші дні дитини в
групі”;
• Бесіди з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад;
• Виховні заняття, свята, екскурсії (літньо-оздоровчий період)
1. Спортивні розваги “Козацькому роду нема переводу”;

2. День іменинника;
• Консультації для батьків – “Що читати дітям?”;
• Виставка дитячих малюнків;
• Сумісні свята дітей і батьків – “Зустріч Нового року”, “Мінізбори для бабусь”,» Випуск дітей до школи»
5. Аналіз здійснення соціально-педагогічного патронату та роботи з
дітьми 5-ти віку, які не відвідують дошкільний заклад.
• Облік дітей від народження до 6-ти років на закріпленій території
обслуговування дошкільного підрозділу Червонівського НВК.
• Соціально-педагогічний патронат дітей, які виховуються вдома
• Консультації, бесіди з батьками щодо необхідності здобуття дітьми
дошкільної освіти.
• День відкритих дверей. Виставки вихованців.
Висновок: в дошкільному закладі робота з дітьми, неохопленими
дошкільною
освітою проводяться на середньому рівні.
6. Охоплення дітей з інших місць проживання.
Дошкільний підрозділ Червонівського НВК здійснює прийом дітей,
які не входять до території обслуговування. Це діти Єфремівської сільської
ради.
В 2016/2017 році – 11 дітей
В 2017 / 2018 році – 8 дітей
Об′єктивна оцінка стану методичної роботи, її результативність,
недоліки.
Педагоги дошкільного закладупрацюють над проблемою “Організація
спільної роботи закладу, сім′ї, школи в формувані шкільної зрілості дітей”.
Організація роботи з дітьми проводиться за логіко-математичним
пріоритетним напрямом. Педагоги дошкільного підрозділу Червонівського
НВК приймають активну участь у семінарах району, серпневій педагогічній
конференції, відвідують методичні об′єднання, відкриті заняття. В
дошкільному підрозділі проводились ради дошкільного закладу, засідання
“круглих столів”, консультації батькам, консультація вихователю.
Підвищення
кваліфікації
педагоги
здійснюють
займаючись
самоосвітою. Упроваджують в практику роботи передовий досвід,
інноваційні технології по навчально-виховній роботі.
Висновок: методична робота в дошкільному підрозділі Червонівського НВК
сприяла піднесенню рівня навчання і виховання дітей.
Знаходиться
на середньому рівні.
Пропозиції: 1. Обов′язково брати участь в конкурсах “Вихователь року” та
інших.
2.Участь у виставках, ярмарках педагогічних ідей.
3. Висвітлити творчі досягнення роботи колективу, окремих
педагогів в

засобах масової інформації.
4. Вихователю підготувати власне напрацювання та випустити
книгу.
Виконання заходів, спрямованих на взаємодію зі школою.
1. Екскурсія до школи на урочисту лінійку присвячену початку нового
учбового року
2. Екскурсія до школи для ознайомлення з приміщенням школи.
3. Проведення свята “Моя улюблена книжка” разом з учнями
4. Виставка малюнків, ремонт іграшок, шиття одежи для ляльок,
ляльковий театр.
5. Відвідування уроків 1-го класу вихователем.
Аналіз проведеної роботи з батьками.
1. Зміцнення зв′язків між родинами, навчальним закладом і
громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на
дітей.
2. Залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та
оздоровлення дітей.
3. Організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових
знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і
виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання.
4. Вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального
закладу та його благоустрою.
Робота з питань охорони праці.
Робота з питань охорони праці ведеться за такими документами:
1. Конституція України;
2. Закон України “Про освіту”;
3. Закон України “Про охорону праці”;
4. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності;
5. Загальні нормативно-правові акти;
6. Нормативно-правові акти для навчальних закладів;
7. Інструктивно-методичні документи з питань безпеки життєдіяльності;
8. Інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності по видах робіт для
дошкільних закладів;
9. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
На виробничих нарадах розглядаються питання про причини
травматизму і захворюваності на виробництві. Профілактика пожежної
безпеки та електронебезпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди. Охорона
навколишнього природного середовища. Організація роботи з охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль
за охороною праці. Державне соціальне страхування від нещасного випадку.
Колективний договір, його укладання і виконання. Закон України “Про

колективні договори і угоди” (01.07.1993 р.) Психологія безпеки праці.
Розслідування та облік нещасних випадків.
Висновок: робота з питань охорони праці в дошкільному підрозділі
Червонівського НВК – на високому рівні.

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Проаналізувавши навчально-виховну роботу з дітьми в 2018 році
педагогічний колектив ставить перед собою в новому 2019 році наступні
завдання:
1. Виховання свідомого громадянина і патріота.
2. Наступність у роботі дошкільного закладу, школи, сім’ї і
громадськості.
3. Виховання у дітей прагнення до знань, до навчань у школі через
постійний інтерес до навчальної діяльності.
4. Формування у дітей розумової та направленої вольової готовності до
навчання у школі.
5. Розвиток мовлення дітей, проблеми українського виховання дітей,
національне виховання кожному.
6. Продовжувати удосконалювати роботу з фізичного виховання дітей
на основі нових технологій, нових методик.
7. Проводити заняття постійно, систематичного враховуючи принципи
актуальності та науковості.

