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Звіт керівника дошкільного навчального закладу «Попелюшка» Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області  

за 2016-2017р. 

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про засади мовної політики», Концепції дошкільного виховання в Україні, Національної доктрини 

освіти та виконуючи план роботи на 2016–2017 навчальний рік, колектив дошкільного закладу на 

протязі року працював творчо і відповідально. 

З боку контролюючих організацій, державних фондів, Державного казначейства, міської СЕС, 

відповідно актів з перевірок, серйозних зауважень не було. 

За час моєї роботи від батьків надходило 2 скарги: неналежний догляд за дитиною (гр. 

«Суничка», вихователь Кім Л.І.), незгода батьків з рішенням адміністрації, пов’язана з переходом дітей 

на іншу групу (гр. «Ромашка»). 

Впродовж звітного періоду виявлена тенденція стабілізації колективу. Адміністрація закладу 

створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається 

стабільністю та позитивною результативністю. 

Весь колектив працює наполегливо та відповідально, щоб підтримати репутацію нашого закладу. 

Склад вихованців 

Дошкільний навчальний заклад «Попелюшка» побудовано за типовим проектом. Проектна 

потужність – 14 груп (з них одне групове приміщення спортивна зала); фактично функціонує 12 груп. З 

01 вересня 2017р. буде працювати група, де була розташована сімейна амбулаторія. 

З них: 

1. груп раннього віку – 4 (79 дітей); 

2. груп дошкільного віку – 8 (185дітей). 

Всього - 264 дитини.  

Дошкільну освіту в 2017 році здобуло 49 дітей. 

Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться щороку у відповідності із 

нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України (Наказ Міністерства освіти 

та науки України № 128 від 20.02.2002 року) та Положенням про формування контингенту. 

Кадрове забезпечення 

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює в 

дошкільному закладі – 55 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 23 особи, з них:  

 з повною вищою фаховою освітою – 12 осіб; 

 з неповною вищою фаховою освітою - 11 осіб. 

Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників: 

- «спеціаліст вищої категорії» - 2, 

- «спеціаліст І категорії» - 6, 

- «спеціаліст II категорії» - 3, 

- «спеціаліст» – 4,  

- звання «вихователь-методист» - 2 особи. 

Протягом 2016/2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні 

об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. 

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в 

навчанні та вихованні. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з 

основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України. 

На базі ДНЗ функціонує Школа молодого педагога (керівник вихователь Гутиря М.Л.). У закладі 

працюють 2 молодих педагога, Соха О.М., Магда І.М.. За кожним з них закріплено досвідченого 

педагога-наставника. 
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Участь у засіданнях школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної 

майстерності, підвищенню професійного рівня, забезпеченню високої результативності освітньо-

виховної роботи з дітьми. 

Створення розвивального виховного середовища 

Якість реалізації освітнього процесу 

Методична робота в 2016-2017 навчальному році з педагогічними кадрами дошкільного 

навчального закладу «Попелюшка» була спрямована на виконання положень Законів України «Про 

дошкільну освіту» з змінами та доповненнями, «Про охорону дитинства», Планування роботи в 

дошкільних навчальних закладах, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, інших 

чинних нормативно-правових актів, які забезпечують успішну реалізацію Державних базових програм 

розвитку дитини дошкільного віку, зокрема «Українське дошкілля»,програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт» та програми х основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей 

віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати». 

Методичний супровід освітньо – виховної роботи дошкільного закладу в 2016 – 2017 н.р. був 

направлений на удосконалення якості педагогічного процесу шляхом упровадження інноваційних 

технологій, використання інтерактивних методів та прийомів в практику роботи з дітьми дошкільного 

віку. 

Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році було спрямовано на вирішення 

таких завдань: 

1. Продовжити роботу щодо підвищення якості освіти шляхом формування інноваційної культури 

педагога та співпраці з батьками, як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної 

освіти. 

2. Спрямувати діяльність педагогічного колективу щодо подальшого впровадження ідей патріотичного 

виховання дітей на основі методу проектування. 

3. Забезпечити дбайливе, толерантне ставлення щодо створення умов для оптимального рухового 

режиму дітей загартування та зміцнення їх здоров’я, використовуючи сучасні здоров’язбережувальні 

технології. 

4. Формування у вихованців навичок спілкування засобами художнього слова та музичного виховання і 

ефективної взаємодії з іншими людьми. 

Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, та згідно річного 

плану роботи дошкільного закладу, враховуючи індивідуальні можливості педагогів, їх методичну 

підготовку, професійний рівень, матеріальну базу ДНЗ, методична робота здійснювалась через 

колективну, групову та індивідуальну форми роботи.  

1. Методична робота в закладі ведеться в таких напрямках: 

 створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі; 

 впровадження інноваційних освітніх технологій; 

 підвищення професійної компетентності вихователів; 

 вивчення особистісних якостей вихователів для кращої організації їх роботи. 

2.Основні здобутки 

На обласному конкурсі «На кращий Інтернет - сайт дошкільного навчального закладу» ДНЗ 

«Попелюшка» отримав III призове місто (лютий 2017). 

За підсумками проведення обласного етапу Х Міжнародного екологічного конкурсу у номінації 

«Життя у воді» вихованка ДНЗ «Попелюшка» Палюх Яна, вихователь Гутиря М.Л. вибороли III призове 

місце (березень 2017). 

У травні 2017року дошкільний заклад прийняв участь у Всеукраїнському фестивалі огляді 

кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців ДНЗ «Джерело батьківських знань». 

Протягом року приймаємо активну участь у конкурсі «Дизайн святкової зали» - 2017, який 

проводить фаховий журнал «Дошкільне виховання». 



3 

4. Проведення семінарів, конференцій, практикумів 

1. Педагогічний колектив закладу приймав активну участь у акціях: 

- Акція благоустрою «За чисте довкілля»; 

- Акція «16 днів проти насильства»; 

- Акція «Нагодуй пташку» 

2.Відповідно до річного плану роботи ДНЗ «Попелюшка» протягом навчального року було 

здійснено консультуванням педагогів з питань: 

 «Організація ігрового простору групи» - (вересень 2016); 

 «Вдалий план – запорука успіху» (жовтень 2016); 

 «Спостереження – ключ до розуміння» (жовтень2016); 

 «Педагогічний супровід художньо – продуктивної діяльності: ігрові методи і прийоми» 

(грудень2016); 

  «Економіка для дошкільнят» (лютий2017); 

 «Формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань» 

(березень2017); 

3. З метою підвищення самовпевненості в собі, в своїх можливостях, навчання педагогів 

прийомам ауто релаксації для зняття нервово - емоційного напруження, практичним психологом ДНЗ 

Гартман І.Є був проведений тренінг «Пізнай себе» (вересень 2016). Педагогам були запропоновані 

різноманітні вправи, творчі завдання, релаксаційні комплекси, діагностика особистого емоційного 

стану. Вихователі мали можливість зануритись в сучасні психологічні теорії особистості. 

 4. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення і окреслення змісту професійної 

діяльності педагогів були проведені семінари-практикуми: 

  «Фізкультурні заняття – основна форма навчання дітей фізкультурних вправ» (січень2017); 

 «Розвиток обдарованості дітей дошкільного віку у процесі навчально-пізнавальної діяльності» 

(квітень 2017); 

6. Для підвищення професійної майстерності та компетенції педагогів закладу, встановлення 

зв'язку теоретичних знань вихователів з практичним досвідом щодо виховання, навчання та розвитку 

дітей дошкільного віку було проведено ділову гру «Що таке толерантність» (листопад 2016); 

7. Найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів 

в ДНЗ є педагогічна рада. Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічних рад: 

 «Якісна дошкільна освіта – прогрес, а не імітація руху» (30.08.2 016);  

 «Ми українці, і цим ми пишаємось» (13.12.2017);  

 Формування здоров'язбережувальної компетенції дошкільника згідно вимог Базового 

компонента (28.02.2017) 

 Результативність освітньої роботи з дошкільниками (29.05.2017). 

5. Прийнято участь: 

 у загально-міських виставках до Новорічних і Різдвяних свят (грудень 2016р.), «Великодній 

передзвін» (квітень 2017р.); 

 у виставці педтехнологій «Творчі сходинки освітян міста» (березень 2017 р.): представлено 

12 дидактичних посібників і 10 розробок конспектів занять. 

7. Організаційно – методичні заходи 

Протягом року всі педагогічні працівники ДНЗ приймали участь в міських методичних центрах, 

що функціонують на базі дошкільних навчальних закладів міста. На методичних засіданнях педагоги-

дошкільники ознайомлювалися із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання та 

виховання, з досвідом роботи того чи іншого садка, що допомагало їм осмислити власний досвід 

навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій 

інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформувати напрямок самоосвіти, техніку її здійснення. 
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Відповідно до плану роботи міського методичного центру «Інтеграція родинного та суспільного 

виховання», який функціонує на базі ДНЗ «Попелюшка», для педагогів міста та батьків вихованців, 

були проведені 4 засідання: 

 Тренінгове заняття «Формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного 

віку» (жовтень2016). В ході тренінгу учасники мали змогу підвищити рівень компетентності 

щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками. Визначали чинники, що 

загрожують здоров’ю людини, створювали та презентували «Модель здоров’я», вправлялися 

у використанні інноваційних підходів щодо фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

  Семінар – практикум «Абетка психологічного здоров’я дітей дошкільного віку: вплив 

соціуму на психіку дитини» (грудень 2017). Метою семінару було підвищення 

психологічної обізнаності педагогів, спрямування спільної роботи вихователів та батьків на 

розвиток та покращення психологічного здоров’я дитини, навчання батьків ефективній 

взаємодії з малюками. В ході учасники ознайомилися з поняттям «психологічне здоров’я», 

визначили його основні критерії та показники, вправлялися в малюванні портрету 

психологічно здорової дитини, шукали вихід з проблемних ситуацій, обмінювалися досвідом 

та думками; 

 Брейн – ринг «Сучасний погляд на патріотичне виховання дошкільників» (січень 2017). 

В ході засідання були висвітлені форми роботи з національно – патріотичного виховання, які 

батьки і педагоги можуть застосувати у своїй повсякденній діяльності.  

 Психолого-педагогічний турнір для психологів ДНЗ та шкіл міста: «Розвиток 

обдарованості дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в процесі 

навчально-пізнавальної діяльності» (березень2017); 

 Семінар – практикум «Читання це творчість і гра…» (квітень2017), на якому були 

розкриті концептуальні положення технології навчання дітей читанню за методикою 

Л.Шелестової та показано впровадження методики в дію, під час практичного показу заняття. 

8. Інноваційні технології 

Інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій з 

прогнозованим результатом. Педагоги закладу творчо використовують, адаптуючи до потреб своєї групи, 

своїх дітей перспективні педагогічні технології: 

 «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» М.М. Єфименка (Ольшанська О.М.);  

 дошкільне виховання за методикою М.Монтессорі (Нижник І.В., Говорун М.А.);  

 «Навчання читанню дітей з раннього віку» М.О. Зайцева (Хощенко І.Г., Тищенко О.І, Житник 

К.М., Гелюта Я.В.); 

  «Ранкові зустрічі» за програмою особисісно-орієнтованого навчання «Перші кроки» 

Міжнародного фонду «Відродження» (всі педагоги); 

 Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Автор - Л.Шульга (вих.Тищенко 

О.І., Гелюта Я.В.); 

 вихователі Хощенко І.Г., Житник К.М., Ведмідь Я.О., Марченко К.І., Михайліченко О.М., 

використовують сучасні технології розвитку мовлення: структурно-синтаксичні схеми при 

складанні описових розповідей, коментоване малювання, слухання з передбаченням тощо); 

 елементи концепції К. Орфа – музичний керівник Дашковська С.В.; 

 Авторська методика Л.Шелестової «Розвивальне читання» (вих. Гутиря М.Л., Гелюта Я.В., 

Закритна М.В., Петріщева Н.Б.); 

 арт-технологія, гудзикотерапія, кольоротерапія, технологія сенд – плей. 

Моніторинг освітньо-пізнавального розвитку дітей старшого віку ДНЗ показав, що  

рівень інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі на достатньому рівні. 
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Творча група педагогів закладу підготувала публікації до інформаційно – освітнього вісника 

«Дошколярик» (травень 2017), протягом року з метою інформування батьків з питань безпеки 

життєдіяльності розроблені і надруковані ряд буклетів: «Безпечна поведінка в побуті», «Обережно – 

вогонь!», «Увага – діти на дорозі!», «Безпечний Інтернет», «Відпочиваємо безпечно». 

Організація харчування та здоров’я дітей 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація 

харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 

298/227. У ДНЗ працює висококваліфікований медичний персонал, досвідчені педагоги, надійні 

помічники вихователів та кухарі.  

Виконання норм харчування з основних продуктів з вересня 2016р. по травень 2017р. було 

збалансованим і склало на групах раннього віку – 84,7%, садова група – 83,8%.. Недовиконання норм 

харчування спостерігається за такими видами продуктів,як м'ясо – 13%, риба – 17%, овочі – 17%, 

молоко – 32%, сир кисломолочний – 15%, свіжі фрукти – 77%. 100% виконання норм призвело б до 

перевищення лімітів коштів виділених на одноденне харчування дитини.  

З 1 вересня 2016року вартість харчування встановлена16 грн. в день для дитини ясельного віку та 

23грн. в день для дитини садового віку. В літній оздоровчий період 2017 року вартість дитячого 

харчування збільшена на 10% для придбання свіжих овочів та фруктів нового урожаю та становить: 

ранній вік – 17.60грн., дошкільний вік – 25.30 грн. 

14 дітей – вихованців ДНЗ у звітному періоді отримували харчування на пільгових умовах:  

 діти з багатодітної сім`ї – 11 чоловік – пільга 50%; 

 дитина-інвалід – 1 дитина – пільга 100%. 

 діти з малозабезпеченої сім`ї – 2 дитини – пільга 100%. 

 Відповідно аналізу захворюваності дітей в 2017 році в порівнянні з 2016 роком захворюваність 

знизилась на 4,2 % 

2016р. 2017р. 

кількість випадків – 268% кількість випадків – 257% 

На диспансерному обліку було дитини. Нозологія захворювання представлена такими 

статистичними даними: 

 захворювання органів травлення – 24, 

 органів дихання – 1, 

 захворювання ока – 3, 

 хвороба ЛОР органів – 5, 

 захворювання кістково – м’язової системи – 18, 

 сечовивідної системи- 1, 

 вроджені аномалії серця – 1, 

 захворювання шкіри – 9, 

 на дієтичному харчуванні різних дієтичних столів перебувало – 10 д. 

Процент виконання з норм харчування за період з 01.09.2016 – 31.05.2017 рік становить в 

середньому 83%. 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ  

В 2016/2017 н.р. на достатньому рівні реалізований план спільної роботи педколективів 

дошкільного закладу і СЗОШ № 5 ім. Л. І. Бугаєвської. Робота проводилась за такими напрямками: 

1. Проведена спільна педрада з питання «Правова освіта дошкільників і молодших школярів» (листопад 

2016р.) 

2. Організовано: 

3. відвідування уроків у 1-х класах – випускників ДНЗ (листопад 2016 р.); 

4. відвідування майбутніми першокласниками новорічних ранків в школі (грудень 2016 р.) 
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3. Проведено: 

5. Лекторій «Адаптація дітей до шкільного навчання. Проблеми дезадаптованості» (жовтень 2016р.); 

6. Консультацію для вихователів старших груп «Навчатися не виходить: хто винен?» (листопад 

2016р.)»;, 

7. Бліц-інформ для батьків майбутніх першокласників "Як підготувати дитину до школи" (квітень 

2017р.); 

8. Батьківські збори в старших групах спільно з вчителями - початківцями СЗОШ №5 «Крокуємо до 

школи» (травень 2017р.) 

На допомогу педагогам та батькам в методичному кабінеті ДНЗ «Попелюшка» доповнено та 

узагальнено матеріали папки «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі». 

РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ 

Організація функціонування закладу здійснюється шляхом суворої бюджетної дисципліни, 

звітування. Кошторис видатків ДНЗ на 2017 рік склав 5 685 128,00 грн.  

Код: 2111,2120 (заробітна плата з нарахуваннями) – 4 095 940,00 грн.  

Код: 2230 (харчування) – 411 801,00 грн.  

Код: 2270 (комунальні послуги та енергоносії) – 871 322,00 грн.  

Код: 2220 (медикаменти) – 7 000,00 грн.  

Вартість утримання однієї дитини в ДНЗ – 26 280,17 грн.  

Натуральна форма (подарунки) 

Благодійні кошти травень 2016 – червень 2017  

БФ ПГЗК  

Пісочниця, альтанка на ігровий майданчик гр. «Калинка» 14600 

ТОВ ВКО «Кисень» та ТОВ «ТРК» «ГОК» 

Ремонт групової кімнати гр. «Вишенька» 14000 

На цей час ці придбання оприбутковані 

 Приємна новина, в нашому закладі з вересня місяця буде працювати ЛЕГО-студія 

За сприянням міського голови Бикова Д.Г., Благодійним фондом виділені кошти і закуплені набори 

LEGO конструктори 80927 

Всього  109527 

З вересня 2016р. кошти не збираються. Користуючись нагодою, ще раз шановні батьки та 

педагоги хочу наголосити про категоричну заборону коштів.  

На сьогоднішній день міською владою виділяється багато коштів. 

За   державні кошти                             придбано червень 2016 – червень  2017  

2016 р. – 30000 

Шафи для роздягальні, лавки, полиця для взуття (гр. «Капітошка», «Вишенька»),  

Ігровий модуль (куточок природи, паркінг, гр. «Ромашка», «Сонечко»)                      28075 

Періодичні друковані видання                                                                                     11848,6 

Ваги на харчоблок                                                          6250 

Посуд                                                                                                                                       14204 

Ігровий модуль гр. «Ягідка» 2750 

Сантехнічне обладнання та госп. товари (замки, змішувачі папір) 6297,4 

Медикаменти та деззасоби 3000 

Проектні роботи по об’єкту: капремонт приміщень будівлі ДНЗ  8000 

Капітальний ремонт сан. вузла гр. «Мальва» 83435 

Персональний комп. бугалтерія 12000 

Всього  175860 



7 

 

2017р.  

Спецодяг, м’який інвентар (рушники, простирадла, пелюшки) 20085 

Шафа кутова, стіл ігровий дитячий, гр. «Ягідка» 7500 

Фарба, миючі засоби, господарські та електротовари  58600 

Канцтовари, книги обліку 10375 

Покриття на підлогу (лінолеум) 17670 

Дитячі іграшки                                                                                                                        6400 

Медикаменти та деззасоби                                                                                                    3500 

Пилососи                                                                                                                                14000 

Посуд                                                                                                                                       16250 

Меблі (для роздягальні гр. «Мальва», стільці гр. «Барвінок»)                                          19223 

Всього  173603 

Всього придбання за рахунок державних коштів  349463 

 

 

Надійшло коштів від батьків   (червень 2016-червень 2017)  58025 

 

Шафа для горщиків та вішалка для рушників гр. «Зернятко» 2400 

Шафи для роздягальні гр. «Сонечко» 8900 

Ліжка дитячі гр. «Ромашка» 30480 

Стільці дитячі гр. «Волошка»  4425 

Стіл шафа для мед. кабінету 6020 

Ігровий модуль гр. «Суничка» 5800 

  Пилосос на гр. «Сонечко»  1000 

Придбано до моменту заборони коштів 

Все це підтверджено Актами, протоколами, оприбутковано в бухгалтерії та поставлено на облік. 

Крім того за сприянням та допомогою батьків зроблено: оформлено ігрові майданчики до 

літнього періоду, пофарбовані  малі форми спортивного майданчику, придбані атрибути декорування 

музичної зали до свята випускників 2017. 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ ВИХОВАНЦІВ 

Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на 

сучасному етапі є співпраця з родиною. Стосовно сім’ї дошкільний заклад є консультативним і  

просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання. 

Провідною формою роботи з батьками, що характеризується значною педагогічною доцільністю, 

були батьківські збори. Впродовж навчального року проведені, як загальні ("Ефективність родинного 

виховання – запорука успіху" (жовтень), "Батьки і ДНЗ - партнери-однодумці" (травень) так і групові 

збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з новим змістом і напрямками навчально-

виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, обговорювали актуальні для них 

питання, педагогічні проблеми.  

Активними формами роботи з родинами були:  

 Рада закладу та засідання батьківського комітету (вересень 2016р., травень 2017р.) 

  «День знань» (вересень 2016р.); 

  «День відкритих дверей»(квітень 2017р.) 

 «Свято осені», новорічні свята, «Свято весни»; 

 Тренінг: «Вчимося спілкуватися з дитиною. Батьки теж психологи» (жовтень 2016р.);   

 Круглий стіл «Готуємо дошкільників до навчання в школі» (березень 2017р.) 

 Впродовж року батьків було залучено: 
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 до участі в виставках дитячих поробок  до новорічних, Великодніх свят; 

 до участі в акціях: «За чисте довкілля» (березень 2017р.); «Нагодуй пташку» (листопад 2016р.); 

«16 Днів проти насильства» (листопад  2016р.)»; «Я й безпечний Інтернет» (лютий 2017р.); 

 до участі у Місячнику з охорони праці (квітень 2017р.); 

9. до участі у всіх засіданнях міського методичного центру «Інтеграція родинного та суспільного 

дошкільного виховання», що функціонує на базі нашого дошкільного закладу (жовтень 2016р., 

грудень 2016р., січень 2017р., квітень 2017р.); 

10. до проведення родинного свята  «Тепло сімейного вогнища» (листопад 2016р.) 

11. Організовано роботу серед батьків в рамках підготовки до міського конкурсу «Сім′я року 2017» - 

номінована сім’я Дебелий  гр. «Капітошка»  

На базі ДНЗ вже третій рік поспіль продовжує функціонувати міський методичний центр 

«Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання». 

В рамках роботи міського методичного центру «Інтеграція родинного та суспільного виховання» 

в 2016-2017 н.р. для педагогів міста та батьків вихованців,  були проведені: 

- Тренінгове заняття «Формування основ здорового способу життя у дітей   дошкільного віку» 

(жовтень 2016).  

 в грудні 2016 року був проведений  семінар – практикум «Абетка психологічного здоров’я дітей 

дошкільного віку: вплив соціуму на психіку дитини».  В ході учасники ознайомилися  з 

поняттям «психологічне здоров’я», визначили його основні критерії та показники, вправлялися  в  

малюванні  портрету психологічно здорової дитини, шукали вихід з проблемних ситуацій, 

обмінювалися  досвідом та думками. 

 З метою виховання високоморальних та духовних цінностей у дошкільників, виховання 

патріотичних почуттів для батьків та педагогів міста проведено брейн – ринг «Сучасний погляд 

на патріотичне виховання дошкільників» (січень 2017).  В ході були висвітлені форми роботи з 

національно – патріотичного виховання, які батьки і педагоги можуть застосувати у своїй 

повсякденній діяльності.   

 В квітні 2017 року з метою ефективної організації навчально – виховного процесу в сучасних 

умовах з поєднанням технології навчання дітей розвивального читання, творчого підходу до 

використання її в умовах родини та ДНЗ був проведений семінар – практикум «Читання це 

творчість і гра…», на якому були розкриті концептуальні положення технології навчання дітей 

читанню за методикою Л.Шелестової та показано впровадження методики в дію, під час 

практичного показу заняття. 

Впродовж всього навчального року вихователі усіх вікових груп планували і проводили з 

батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані поради щодо виховання та 

навчання дітей, проводили інструктажі з основ безпеки життєдіяльності. 

Я, як керівник ДНЗ «Попелюшка», разом з колективом, батьківською громадськістю і надалі 

буду робити все, що залежить від мене  для підвищення якості освітніх послуг дітям,  підтримки 

належного іміджу і потенційних можливостей нашої «Попелюшки», адже коли віриш у людей, вони 

зроблять все щоби виправдати цю довіру.  

Але найважливіше у нас - це діти! І кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити дітей 

щасливими! 


