
Звітування   керівника 

Комунального закладу  «Дошкільний 

навчальний заклад  № 10 ВМР» Андрусик Т.Б. 

про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським 

загалом та  громадськістю 

  В 2021 – 2022 навчальному році дошкільний навчальний заклад 

здійснював свою діяльність відповідно до чинного законодавства.   

     Освітній процес був спрямований на реалізацію основних завдань, 

визначених річним планом роботи, освітньою програмою, стратегією розвитку, 

положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу, 

Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та оновленої освітньої 

програми для  дітей від 2 до 7 років «Дитина». 

             Методична робота закладу була спрямована таким чином, щоб 

реалізувати основні завдання роботи колективу, якомога ширше їх висвітлити і 

охопити. Всі форми роботи з педагогами  повністю відповідали поставленим 

завданням і сприяли їх виконанню. Крім того, педагоги мали змогу більш 

детально ознайомитися з новими тенденціями розвитку педагогічної науки із 

зазначених тем, поповнили і удосконалили свої знання, відповідно до 

державних вимог та стандартів. Зокрема, пріоритетними завданнями колективу 

дошкільного навчального закладу на 2021 – 2022 навчальний рік стали:  

1. Продовжувати сприяти реалізації сучасних підходів до завдань екологічного, 

економічного  та соціального виховання, формування екологічної свідомості, 

навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом.  

2. Становлення особистості дошкільників через впровадження діяльнісних 

методів навчання. 

3.   Сприяти підвищенню якості освітнього процесу шляхом впровадження 

оновленої  Програми, Базового компонента, моніторингу оцінювання за 

міжнародною методикою ECERS-3. 

4. Оптимізувати роботу з фізичного виховання шляхом використання 

різноманітних форм, методів і прийомів навчання дітей старшого дошкільного 

віку ігор та вправ спортивного характеру. 

 

Основними завданнями  роботи дошкільного закладу  на літній період  

2022 року є: 

1. Сприяти організації безпечного та змістовного освітнього процесу в закладі 

дошкільної освіти влітку в умовах карантину та на період  військового  часу. 

 2. Реалізувати систему заходів, направлених на оздоровлення і фізичний 



розвиток дітей, їх патріотичне  виховання, розвиток  творчості,  пізнавальної 

активності, формування трудових навичок. 

3. Вправляти вихованців у безпечній та доцільній поведінці, формувати  

свідоме ставлення до довкілля. 

4. Здійснювати педагогічну та санітарну просвіту з питань виховання та 

оздоровлення дітей в літній період використовуючи різні форми співпраці з 

родинами вихованців (з використанням дистанційних технологій). 

          З метою реалізації всіх вищезазначених завдань протягом року у   закладі 

проводилися різноманітні види і форми роботи з педагогами. А саме: були 

проведені педагогічні ради, різні види семінарів, педагогічні години, 

консультації, педагогічні читання, перегляд вебінарів.  Всі ці форми роботи 

були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями 

актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу 

освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і 

суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність методичної 

роботи підсилювалася впровадженням інтерактивних форм та методів роботи з 

педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, презентацій, майстер-

класів тощо. 

 Методична робота передбачала також і різноманітні тематичні виставки, 

проведення тематичних тижневиків, декадників, марафону.         Значна увага 

адміністрації закладу приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів, 

їх особистісному зростанню, підвищенню теоретичних знань та практичних 

умінь. Підвищення професійних умінь та навичок здійснювалось через 

ознайомлення і опрацювання науково – методичної літератури, творче 

використання і втілення в життя  позитивного педагогічного досвіду, освітніх 

інноваційних технологій, самоосвіти педагогів, участі у міських онлайн - 

методичних об’єднаннях, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, атестації 

педагогічних працівників, проходженню дистанційних курсів при 

Комунальному вищому закладі «Вінницька академія безперервної освіти». Для 

забезпечення якості освітнього процесу, оптимізації та координації роботи всіх 

служб ДНЗ, попередження негативних проявів, прогнозування шляхів розвитку  

здійснено ряд тематичних перевірок, на основі яких можна зробити висновок, 

що педагогами закладу створені належні умови для організації освітнього 

процесу, морально – психологічні умови для повноцінного розвитку дітей.  

 Майстерність та професіоналізм педагогів, створення розвивального 

середовища, яке сприяло повноцінній реалізації потенційних сил дитини, 

застосування нових методів навчання і виховання у роботі з дітьми – усе це 

сприяло виконанню поставлених завдань, вихованці засвоїли програмовий 



матеріал, про що свідчать результати обстеження рівня знань дітей на початку 

та всередині навчального року, на основі  яких можна зробити висновок, що 

діти  дошкільного віку використовують раціональні засоби досягнення мети, 

оволоділи не тільки певними знаннями, уміннями і навичками, а виявили 

творчість, самостійність, ініціативу. Діти вільно спілкуються з дорослими і 

однолітками; ясно, чітко і послідовно доводять свою думку, роблять аналіз та 

самоаналіз своєї діяльності. Діти старшого дошкільного віку в цілому 

оволоділи необхідними знаннями, уміннями і навичками, які забезпечать 

успішність оволодіння змістом навчання у 1 класі. 

         Розвиток системи освіти вимагає від педагогів вивчення і впровадження 

нових методів навчання і виховання дітей. Саме тому педагоги закладу 

систематично використовують інтерактивні форми навчання та виховання, які 

позитивно позначилися  на розвитку особистості дитини та рівні сформованості 

знань, умінь і навичок. Так, вихователь середньої групи №3 Шевчук О.Г., 

продовжує працювати за методикою Н.Б.Савіної. Дана методика  сприяє 

забезпеченню активізації розумової, пізнавальної активності дітей. Дидактичні, 

розвивальні ігри, логічні вправи, ребуси, кросворди, перфокарти допомагають 

дітям швидко  розвинути творче нестандартне мислення, фантазію, вміння 

виявляти свої знання в різних ситуаціях. Вихователь групи №5 Олійник Л.М. 

досягла значних успіхів в освітньому процесі працюючи за  методикою 

Л.Шелестової.  Під час навчання дітей читанню за даною  технологією 

відбувається  розвиток малят (інтелектуальний, мовленнєвий, чуттєвої сфери, 

сенсорики, моторики тощо) поєднуються із задоволенням їхні  потреби та інте-

реси.   Діти виконують пізнавальні завдання, використовуючи різні види ді-

яльності (малювання, ліплення, конструювання, аплікація, співи, танці). 

Вихователь підбирає завдання, які сприяють розширенню знання у дітей про 

навколишній світ, розвивають логічне мислення, збагачують активний і 

пасивний словник малят, розвивають фонематичний слух, мовленнєве дихання, 

дрібну моторику, пам’ять, увагу.   

Протягом звітного року значна увага приділялась роботі з обдарованими 

дітьми. В закладі функціонує 7 гуртків, на яких 62 вихованці   реалізовують та 

розвивають свої творчі здібності. Зокрема, музичний керівник Пантелейчук 

Н.Ю. є керівником гуртка «Веселі музики». Зазначений гурток розвиває 

музичні здібності дітей: гри на дитячих музичних інструментах, поглибленого 

вивчення елементарної нотної грамоти, співу.   

 Досвідчений педагог Шевчук О.Г. веде гурток «Весела англійська», 

навчання в якому допомагають дітям швидко опанувати англійську мову 

включаючи до занять елементи методики Н.Б.Савіної.  Вихователь Багрій Т.В. 

проводить заняття гуртка фізкультурно – оздоровчого та валеологічного 



спрямування «Джерела здоров’я». Робота даного гуртка направлена на 

формування валеологічної свідомості, фізичної досконалості: міцного здоров’я, 

гармонійного фізичного розвитку, рухової підготовленості, розвитку фізичних 

якостей дошкільнят,  Крім того, педагог під час проведення гурткових занять, 

використовує елементи нетрадиційних методів оздоровлення:   

психогімнастики, кольоротерапії. 

У навчальному закладі також функціонує гурток «Всезнайки», на якому 

Кудирко Н.Ф.  розповідає своїм вихованцям про цікаве та незнайоме.         

 Педагоги Кобзар Т.Ю., Кучер С.М. під час занять гуртка «Art Way» 

розвивають творчі здібності дітей, навчають виражати своє ставлення до творів 

мистецтва, заохочують до вибору оригінальних сюжетів засобами 

нетрадиційних технік малювання, ліплення, аплікації.  Заняття даного гуртка 

дають можливість дітям творити і створювати  щось цікаве, нове.  

Вихователь, що веде гурток «Веселі літери» Олійник Л.М.  навчає дітей  

спілкуванню, розвиває  монологічне та діалогічне мовлення,  удосконалює 

звукову культуру мовлення, навчає елементів грамоти. Даний гурток працює за 

методикою Л.Шелестової.   

          Вихованці середньої групи №7 (Гуцол Ю.А., Кушніренко І.О.) із 

задоволенням відвідують гурток  «Цікаве ЛЕГО», який сприяє  розкриттю та 

розвитку внутрішнього потенціалу кожної дитини, формуванню її цілісного 

світогляду та збагачення ігрового досвіду засобами конструктора.  

        В рамках колективного перегляду  вихователі Олійник Л.М., Кушніренко 

І.О., Кулеша С.М. провели  заняття  із своїми вихованцями для педагогів 

закладу,  які передували педагогічним радам.   Педагоги працювали як очно так 

і дистанційно (з березня місяця). 

            Варто зазначити, що педагоги  закладу, вихованці та батьки приймали   

участь і у міських  заходах.    

              Заклад  взяв участь у конкурсі  освітніх проєктів  у дошкільній освіті 

міста,  автори презентували  спільний освітній проєкт  із КЗ «ДНЗ №14  

ВМР», КЗ «ЗДО№20 ВМР»  та кафедрою  дошкільної освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського на тему 

«Створення Реджіо – провокацій як засобу розвитку пізнавальної активності 

дітей дошкільного віку».   Даний проєкт направлений на те, щоб надати дитині 

якомога більше інструментів і можливостей, якими вона зможе скористатися 

впродовж усього свого життя. 

       Також у закладі відбувся  чемпіонат   з  різних видів спорту в рамках 

«Старти надій» серед вихованців  старших та середніх груп. Вони змагалися 



між собою  у змаганнях : на велосипедах,  самокатах, з баскетболу, бадмінтону, 

шахів, городків, виконували спортивні танці.   Матеріали проведення даного 

заходу оформлено та подано до центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Вінницької міської ради для участі у ІІ турі. За результатами 

проведення конкурсу (підсумковим наказом департаменту), за вагомий внесок у 

реалізацію широкого кола фізично-оздоровчих заходів, креативний підхід та 

високий рівень організації та проведення чемпіонату з різних видів спорту 

«Старти надій» серед вихованців закладів дошкільної освіти Вінницької міської 

територіальної громади наш заклад нагородили грамотою та подарунком. 

 Відповідно до наказу департаменту освіти Вінницької  міської 

територіальної  громади  у закладі проходив  міський  онлайн – конкурс    «З 

Україною в серці» у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів» в 

якому взяли участь   вихованці  середнього та старшого дошкільного віку. 

Конкурс проходив з метою виявлення обдарованих дітей у сфері мистецтва, 

вдосконалення майстерності вокального співу, хореографії, декламування, 

подальшого розвитку та пропаганди кращих досягнень народного та сучасного 

мистецтва, духовних надбань українського народу, розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного віку та з нагоди відзначення Дня захисту дітей.  

Переможцем І туру став вихованець старшої групи  №6 Улянівський Ростислав 

у жанровій  номінації художнє читання із  українською народною гуморескою 

«Хто старший» та  «На пасіці» автор С.Буре. 

         Матеріали проведення даного заходу оформлено та подано до 

департаменту освіти  Вінницької міської ради для участі у ІІ турі.  

         Відповідно до плану роботи департаменту освіти Вінницької міської ради 

на 2021 рік, з метою формування у дітей   цілісного сприйняття прекрасного у 

мистецтві, виявлення яскравих індивідуальностей та обдарувань, здатності до 

творчого самовиявлення, розвитку художніх смаків заклад прийняв участь у 

виставці конкурсі різдвяних композицій «Зимова феєрія - 2021». Різвяна зірка  

виготовлена  педагогами  прикрашали рідне місто протягом Новорічних свят. 

     Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників» від 14 грудня 2010 року № 1255/18550,затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року, наказу департаменту  

освіти Вінницької міської ради від 09.09.2020 р. №406 «Про атестацію керівних 

кадрів та педагогічних працівників закладів і установ освіти міста Вінниці в 

2021-2022 навчальному році», наказу по КЗ «ДНЗ№10 ВМР» «Про атестацію 

педагогічних працівників №111о/д від 12.10.2021 року  та перспективного 

плану атестації на 2022 – 2026 р.р. в   навчальному закладі проходила  атестація 

педагогічних працівників. 

          В поточному році в закладі пройшли атестацію 3 педагоги: вихователі   



Олійник Людмила Михайлівна,  Кушніренко Ірина Олександрівна,  вихователь-

методист  Гурська  Валентина Миколаївна. За наслідками атестації вихователя - 

методиста нагороджено  грамотою Департаменту освіти Вінницької міської 

ради, завідувача закладом нагороджено Подякою Департаменту гуманітарної 

політики Вінницької обласної державної адміністрації.  

           У садочку також упродовж року проходило безліч свят, розваг, майстер-

класів та конкурсів в яких приймали участь вихованці та педагоги. 

Вихователі  протягом навчального року використовували різні дистанційні 

технології для співпраці з родинами вихованців. Батьки мали змогу бачити всю 

освітню роботу, педагоги скидали у вайбер – групи  «Презентаційні меседжі», 

де висвітлювали участь дітей у святах та в інших видах діяльності, які 

проходили у закладі  протягом навчального року.   

        Особлива подяка всім,  хто прийняв участь у акції «Допоможи солдату»,   

наш садочок відправив необхідні продукти харчування  та дитячі малюнки для 

бійців АТО. А також наша допомога була  вкрай важливою  на початку війни.  

Працівники закладу ліпили вареники,  передали на передову  бійцям  для 

захисту 11маскувальних сіток (самостійно зроблених ).  

  Старша медична сестра Юркова Т.В. доклала максимум зусиль, щоб 

створити належні умови для роботи медичного кабінету. В дошкільному 

закладі систематично проводиться санітарно – просвітницька робота серед 

дітей, батьків, працівників закладу щодо здорового способу життя, 

профілактики травматизму, інфекційних захворювань, надаються рекомендації 

щодо дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. З боку  

адміністрації та медичної сестри постійно здійснювався контроль за санітарним 

станом приміщень, територією дошкільного закладу,  харчуванням дітей та 

дотриманням протиепідемічних вимог на період карантину спрямованих на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)  та  на період  військового  часу.    

Протягом року всі працівники неухильно дотримувалися вимог чинної 

Постанови Головного санітарного лікаря України, а також варто зазначити, що   

вакцинацію отримали  100%  працівників. 

 

 

 


