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Звіт керівника ДНЗ «Росинка» Оськіної І.Ф. 

 

Дошкільний навчальний заклад № 6 «Росинка» розташований за адресою: 

Полтавська область, м. Горішні Плавні. проспект Героїв Дніпра 26. 

Відповідно  Закону України «Про дошкільну освіту» та Статуту – ДНЗ 

розрахований на 216 місць. Відвідує заклад 240 дітей . Групи комплектуються за 

віковими ознаками.  

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв 

батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.  

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 – до 17.30 годин та 10,5  годинним 

перебуванням дітей. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 

травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться 

оздоровлення дітей.  

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до 

нормативних документів та законодавчих актів України:  

- Конституції України,  

- Закону України «Про освіту»,  

- Закону України «Про дошкільну освіту»,  

- Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» ,  

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,  

- Базового компоненту дошкільної освіти України  

- Закону України «Про охорону праці»  

- Закону України «Про цивільну оборону»  

- Закону України «Про дорожній рух»  

- Закону України «Про відпустки»  

- Закону України «Про мови»  

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»  

- Програма «Українське дошкілля»  

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи ДНЗ. 

 

Заходи 

щодо впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес 

 

Заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 

процес, організація методичної роботи дошкільного навчального закладу,  

регламентувалися річним планом закладу.  

     З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу було 

створено банк даних про передовий педагогічний досвід педагогів дошкільного 

навчального закладу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, 

розвивальні та дидактичні ігри, опрацьовували протягом навчального року педагоги. 

Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Вихователь-

методист дошкільного закладу», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого 

садка», «Дитячий садок. Бібліотека», «Практичний психолог», «Психолог дошкілля», 

«Музичний керівник», «Джміль», «Палітра педагога». 

     З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, підвищення якості 

організації та спрямування освітнього процесу на  виконання головних завдань, 

адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми 

методичної роботи, а саме: 

1. Педагогічні ради з питань: 
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– «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у новому навчальному році» 

(серпень 2017р);  

 – «Трудове виховання в процесі організованої та самостійної предметно-

практичної діяльності дітей» (грудень 2017р.);  

– «Використання методу проектів в освітньому процесі  ДНЗ» (березень 2018р.);  

–педрада-гра «Космічна подорож» (травень 2018р.) - підсумки освітньо-виховної 

роботи дошкільного навчального закладу за поточний навчальний рік”  

2. Семінари, семінари-практикуми, нетрадиційні форми роботи з педагогами: 

Майстер-клас «Виготовлення лепбуку» (жовтень 2017р.); 

Семінар з елементами тренінгу «Природотерапія як засіб розвитку     

екосвідомості дітей» (жовтень 2017р.); 

Семінар керівних кадрів «Від екології природи до екології душі» (листопад 

2017р.); 

Методичний фрістайл «Постійний та змінний компоненти завдань трудового 

виховання дошкільників» (грудень 2017р.); 

Заняття з елементами тренінгу «Ефективні методи вирішення конфліктів» (січень 

2018р.); 

Семінар–практикум  «Проектна діяльність у дошкільному навчальному закладі» 

(березень 2018р.); 

Ділова  гра для помічників вихователів «Випробування в країні «Дитячий світ»» 

(березень 2018р.); 

Семінар з елементами тренінгу «Шляхи до самопізнання» (квітень 2018р.); 

3. Консультації. 

  Систематично проводилися «педгодини», спрямовані на визначення системи 

педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу. 

          Найчастіше інтерактивні форми використовувались під час проведення 

семінарів – практикумів, нетрадиційних форм роботи з педагогами. Дуже вдалою 

формою роботи були: методичний фрістайл, круглий стіл, методична панорама. 

Активну участь в різних формах методичної роботи брали педагоги: Курило Л.О., 

Стасенко Є.В., Васильєва Н.В., Бегма Л.М.,Колісник Н.М.,  Фень О.А., Семенюта І.О.,  

Поліщук Ю.В., Біленко Г.Б., Сівак С.С., керівники музичні Онуфрей Н.В., Наминас Л.О., 

практичний психолог Московченко Т.С., 

     Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити 

головні завдання річного плану роботи. 

     Яскравим прикладом методичного зростання педагогів була презентація 

їхнього досвіду під час міської виставки педтехнологій «Творчі сходинки освітян міста 

2018». Вихователь Колісник Н.М.  нагороджена грамотою відділу освіти за кращу 

методичну розробку «Сортувальники». 

В дошкільному закладі створені належні умови для формування інноваційної 

компетентності педагогів.  

Курило Людмила Олексіївна, вихователь ДНЗ, представляла дошкілля 

Полтавської області на першому  Всеукраїнському з’їзді педагогів із духовно-морального 

спрямування «Стан, проблеми і перспективи духовно-морального виховання дітей та 

молоді в Україні» (червень, 2017р.), який відбувся у Національному університеті 

«Острозька академія».  

Оськіна Ірина Федорівна, завідувач ДНЗ «Росинка», з метою вивчення досвіду 

роботи щодо впровадження SТЕМ-навчання у ДНЗ «Росинка»  взяла участь в семінарі з 

обміну досвідом «LEGO-міст Черкаси-Полтава» у м.Черкаси;  в листопаді 2017 року 

взяла участь в  обласному науково-практичному семінарі новопризначених керівників 

закладів дошкільної освіти «Компетентний керівник -  ефективний дошкільний 

навчальний заклад», який відбувся  на базі дошкільного підрозділу «Ягідка» 
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Супрунівського НВК (с. Супрунівка Полтавського р-ну); у червні пройшла курси 

підвищення кваліфікації на базі ПОІППО ім. М.В.Остроградського. 

Москаленко Галина Миколаївна, вихователь–методист ДНЗ «Росинка», взяла 

участь у обласних  тренінгах  «Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі 

ДНЗ» ( лютий 2018р.)  та «Ранкові зустрічі. Готуємось до навчання у Новій українській 

школі» ( березень 2018р.), які відбулися на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. 

Стасенко Єлизавета Валеріївна, вихователь ДНЗ, взяла участь в конкурсі 

на кращий  урок ( листопад 2017р.) з використанням інтерактивної дошки або 

інтерактивної панелі для всіх освітян України, «Вода - джерело життя», який проводила 

Академія інноваційного розвитку освіти. 

Московченко Тетяна Сергіївна, практичний психолог ДНЗ «Росинка», взяла 

участь  у семінарі (червень 2018р.) професора Київського університету ім. Бориса 

Грінченко, доктора психологічних наук, спеціаліста напрямку ерготерапія, спеціаліста з 

діагностування аутизму та інклюзивної освіти, автора програм та учнівсько-методичних 

розробок з питань аутизму та інклюзивної освіти, ведучої тренінгів в Україні та Ізраїлі, 

Голови Громадської Організації «Маленький принц» Скрипник Тетяни на тему 

«Системно-ресурсний підхід в наданні допомоги дітям з РАС». 

Педагогічні працівника  ДНЗ є активними слухачами, учасниками різноманітних 

вебінарів. 

   Педагоги ДНЗ активно впроваджують в роботу з дітьми такі інноваційні 

педагогічні технології як: гімнастика пробудження за методикою М.М.Єфименка (всі 

групи переддошкільного віку),  ранкові зустрічі за програмою «Крок за кроком» (всі 

групи перед дошкільного віку), методики Л.М.Шелестової «Вчимося читати» (середні та 

старші групи),  метод проектів (всі групи), технологія «Лепбук», музейна педагогіка,  

спадщина В.Сухомлинського, методика Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей 

дошкільників», пошуко-дослідницька діяльність. Впроваджуючи програми і інноваційні 

технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили протягом року інтегровані, 

комплексні, комбіновані, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, 

обраного напрямку, що давало змогу забезпечувати високу продуктивність роботи.      

Педагогічний колектив ДНЗ «Росинка» поділився своїм досвідом роботи у творчій 

зустрічі в рамках навчальної практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

ПОІППО ім. М.В. Остроградського, під керівництвом Ілони Михайлівни Бобер (січень 

2018р.); 

Духовний розвиток особистості в умовах сьогодення набув надзвичайної 

актуальності. На базі ДНЗ «Росинка» працює  Школа перспективного педагогічного 

досвіду «Стежинами духовності», керівник Курило Л.О., вихователь ДНЗ. 

 Слід наголосити, що тісна співдружність педагогічного колективу закладу та 

високий рівень роботи з дітьми були відзначені перемогою, а саме:  

Матьяш Амелія, група «Кульбабка» посіла друге місце в XІ Міжнародному  

конкурсі  еколого-валеологічної спрямованості  «Загадкове життя домашніх улюбленців» 

в номінації «До серця притули». 

Бутурлим  Матвій, гр. «Вишенька»,  посів друге місце в соціальному проекті 

«Великодня мозаїка», яке відбулося в управлінні ПрАТ «Полтавський ГЗК» та  грошовий  

сертифікат.   

Кудлач Євгеній, гр. «Вишенька»,   посів одне з перших в  інтернет-конкурсі 

малюнків для дітей Горішніх Плавнів «Великдень очима дітей», який проводило  

"Об'єднання «Самопоміч» та нагороджений сертифікатом на відвідування студії 

«Смайлик».  

Колективу  ДНЗ «Росинка»  вручена відзнака за участь у соціальному проекті 

«Великодня мозаїка» та  грошовий  сертифікат.  
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Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення 

фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні 

перегляди, використання кращого досвіду вихователів міста, проходження курсів 

підвищення кваліфікації. 

Станом  на 01.08.2018р. курси підвищення кваліфікації пройшли  4 педагогічних 

працівники. 

Підвищенню рівня професійної майстерності сприяла і атестація працівників. 

Всього  у ДНЗ  впродовж 2017-2018 н.р. чергову атестацію пройшли 6 педагогів. Всі 

вони визнані такими, що відповідають займаній посаді. 

      На сайті дошкільного закладу постійно подається калейдоскоп подій  всього, 

що відбувається в садочку, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві консультації від 

педагогів і вузьких спеціалістів закладу. 

Матеріально- технічна база 

ДНЗ «Росинка» - є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове 

забезпечення гарантує місцевий бюджет.  

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, 

сформованим відділом освіти Горішньоплавнівської міської ради. 

 

Інформація ДНЗ «Росинка»  щодо  поповнення навчально-методичної, 

матеріальної бази  закладу та проведення ремонтів у 2018 році 

Станом на 01.08.2018 року 

 Передбачено 

коштів 

 

Фактично 

придбано  

Навчально-методичне забезпечення: 

Канцтовари 13000 13000 

Дидактичні посібники 500 500 

Папір  17000 17000 

Меблі для кабінету 20000 20000 

Придбання в групи 

Посуд 20000 20000 

Шафа для роздягальні 19980 19980 

Столи 15000 15000 

Стільці  10000 10000 

Ігрові меблі 10000 10000 

Іграшки  1400 1400 

   

Придбання на групові та спортивний майданчики 

- фарба 10 000  10 000  

Ремонтні роботи 

Обслуговування, регулювання та 

налагодження системи вентиляції ДНЗ 

20000 20000 

Поточний ремонт трубопроводів 

каналізації у підвалі 

15000 15000 

Монтаж нових пожежних кранів 3480 3480 

Поточний ремонт труб опалення  19443 19443 

Технічне обслуговування пожежних 

кран-комплектів 

1500 1500 

Придбання 

Вогнегасники 4000 4000 

Миючі  30000 19160 
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Пожежні кран-комплекти 12840 12840 

Праска 1320 1320 

 

Залучення додаткових джерел фінансування 

Протягом 2017- 2018  навчального року додаткові  джерела фінансування не 

використовувались. 

 

Кадри 

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують 51 працівник:  

 29 МОП, 2 медичних працівників, 20 педагогічних працівника.  

Із них: 1 – завідувач,   1 – вихователь-методист, 1 – практичний психолог,  

  2 – музичних керівника, 15 – вихователів. 

З них мають повну вищу освіту - 9, неповну вищу –9,базову вищу-2,навчаються в 

ВНЗ-3. 

 

Організація харчування в ДНЗ 

 

Харчування забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та сестрами 

медичними старшими Ковтун Надією Михайлівною та Сердюк Таїсією Сергіївною . 

Цією категорією працівників заклад укомплектований 100%. 

Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх 

походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або 

залишку не зафіксовано. 

За 2017-2018 навчальний рік за результатами перевірок СЕС, відділу організації 

харчування, управлінських перевірок порушень санітарного стану приміщень та 

харчоблоку, а також не відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. 

Аналіз виконання норм харчування дітей з розрахунком фактичного споживання 

продуктів однією дитиною за всіма видами продуктів проводиться щомісячно і показує, 

що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється 

наближено до норм (у середньому – 77%). 

Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, 

вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради 

від 06.03.2018 року «Про стан харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста 

та встановлення батьківської плати» вартість харчування складає: з 01.04.2018 року 

для дітей віком від 1 до 3 років – 23 грн. 

для дітей віком від 3 до 6 років – 30 грн. 

Впродовж року в ДНЗ було організовано дієтичне харчування- 12 дітям. 

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем  

Марьєнко Л.М. Медичні сестри закладу Сердюк Т.В., Ковтун Н.М. здійснюють 

профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом 

здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.  

 

      Дотримання вимог охорони дитинства , 

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм. 

Згідно ст.11 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти 

забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення 

умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких 

напрямках:  

- Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.  
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- Організація догляду за дітьми.  

- Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД. 

- Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.  

- Робота з батьками.  

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для 

перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.  

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого 

травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. 

Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться 

постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома» тощо.  

Під час проведення чергових навчань з питання протипожежної безпеки( травень 

2018р.) була запрошена 17 пожежно-рятувальна частина м. Горішні Плавні, яка провела 

бесіду з вихованцями та продемонструвала свою роботу під час тушіння імітованої 

пожежі . 

Під час підготовки території до літньо-оздоровчого періоду були відремонтовані 

дахи тіньових навісів. 

Протягом 2017-2018 навчального року була проведена реконструкція 

асфальтового покриття та були прибрані  старі дерева, що могли стати причиною 

травматизму. 

Також була проведена робота по заміні пожежних рукавів, шаф на сучасні. 

 

Соціальна підтримка 

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між 

адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, 

ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований Горішньоплавнівською 

міською радою. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється 

регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. 

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган 

профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту 

працівників.  

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором виконуються.  

Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам 

непрацездатності. Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказу № 3 від 

04.01.2012 року  у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки 

безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з 

безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників 

навчально-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності 

дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється відповідно  

нормативної бази.  

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо 

покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає 

заходів щодо їх виконання.  

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням 

матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону 

України «Про освіту». 

За 2017 – 2018р. – 1 працівнику   ДНЗ була надана матеріальна допомога у розмірі 

по 500гр.  

Діти працівників відпочили у літньому таборі.  

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо 

досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації 

посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює 

суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.  
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Вихованці закладу відповідних категорій  забезпечені всіма пільгами відповідно 

чинного законодавства: 

Діти, які користуються пільгами (оплати 50% за харчування) - 15 чоловік; 

діти, з малозабезпечених-7 осіб; 

позбавлені батьківського піклування ( безкоштовне харчування)- 1 особа. 

 

Моральне та матеріальне стимулювання 

Велика робота приділялась організації морального та матеріального заохочення 

працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки і це є невід׳ємною складовою 

успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали матеріальну 

допомогу на оздоровлення: педагоги-100%, медичний персонал-100%. 

 

Стан дитячого травматизму 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання учасників освітнього процесу 

ДНЗ свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в 

повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила 

самозбереження, профілактики  травматизму дітей та працівників.   

В ДНЗ створено постійно діючу комісію з питань розслідування нещасних 

випадків, що працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків. За період 2017-2018 н. р.   в ДНЗ «Росинка» зафіксовано випадок дитячого 

травматизму. Були вжиті відповідні заходи. Серед працівників  випадків виробничого та 

невиробничого травматизму не зафіксовано 

 

Робота з батьками 

Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних заходах: 

екскурсіях, святах, розвагах, відкритих занять, семінарах, методичних об’єднаннях, 

консультацій, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації 

взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення формування 

особистості дитини щодо ефективного впровадження програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля». 

 

Звернення громадян 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», «Доступу до публічної 

інформації» в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені 

журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг 

громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений 

інформативний куточок щодо порядку доступу до публічної інформації.  

За період 01.09.2017 року по 31.07.2018 року на особистий прийом до завідувача 

ДНЗ звернулося 43 особи. 

 На особистому прийомі порушувались питання: 

отримання місця в ДНЗ – 34 особи; 

вибуття дитини з ДНЗ – 4 особи; 

працевлаштування – 5 осіб; 

Порушені питання розглянуті, на всі звернення громадян - дана відповідь. 

 

Підсумок 

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов 

для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу можна зробити такий 

висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають 

якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини. 


