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Аналіз діяльності дошкільного підрозділу 
ЗНВК «Запорізька Січ» за 2021-2022 н. р. 

 
 У 2021-2022 навчальному року дошкільний підрозділ ЗНВК «Запорізька Січ» діяв 
відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента 
дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (постанова Кабінету 
Міністрів України від 20.03.2003 № 305, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
27 січня 2021 р. № 86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів 
(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), гранично 
допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм 
власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-
правових актів та інструктивно-методичних документів у галузі дошкільної освіти, а також 
відповідно власного Статуту та річного плану роботи комплексу, який складається на 
навчальний рік та літній період. 

Групи комплектувалися за віковими та різновіковими ознаками відповідно до 
нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у 
дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

У підрозділі функціонували 2 групи загального розвитку.  
На 01.09.2021: 
   1 група короткотривалого перебування ( від 2 до 3 років) ,  1 різновікова група (від 3 до 6 (7) 
років.  
Режим роботи груп : 12-годинне перебування : з 7.00 до 19.00. 

Мова навчання–українська. 
У 2021-2022навчальному році додаткові освітні послуги – відсутні. 
Доступність для навчання осіб з особливими освітніми потребами: 
приміщення підрозділу доступні для навчання дітей з особливими освітніми потребами 

за виключенням здобувачів освіти  з порушенням опорно – рухового апарату для пересування 
яких необхідні пандуси, підйомники між поверхами. 
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх 
особистості, розвиток творчих  здібностей та нахилів, забезпечення соціальної 
адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та 
самоствердженні. 
Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти 

здійснюється за комплексною програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки 
України: «Стежинки у Всесвіт» (К. Крутій, лист МОН України від 02.10.2020 № 22.1/12-Г-801;  
«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному 
закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.). 
         Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та 
оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. 

Групові приміщення дошкільного підрозділу забезпечені меблями та ігровим 



обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано 
з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі 
умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності, відповідає інноваційним 
вимогам.  

Для занять дітей створені всі умови, обладнанні:- музична/спортивна  зала,  кабінет 
психолога, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи 

Дошкільний підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який 
складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі  
починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня 
(оздоровчий період) у дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення дітей. 

Кадровий склад дошкільного підрозділу комплексу: 
 

Педагогічні працівники 
(дошкільний підрозділ) Освіта Категорія Звання Стаж роботи 
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Педагогічний колектив працював над забезпеченням якісної та доступної дошкільної 
освіти, вихованням здорової та компетентної особистості, що є головними пріоритетами 
дошкільної освіти. 

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад 
укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до 
нормативних норм, передбачених колективним договором.  

Дошкільні групи забезпечені технічними засобами навчання:  телевізор, в кожній групі 
є магнітофон, в музичній залі - музичний центр, електричний музичний інструмент . Робочі 
місця  заступника директора з НВР, практичного психолога, музичного 
керівника  комп’ютеризовано. Комп’ютери підключені до мережі Інтернет. Усі ці засоби 
сприяють підвищенню ефективності проведення освітньої роботи з дітьми, а також 
збагаченню педагогічного досвіду  шляхом використання Інтернет-ресурсів. 

Пріоритетні змістовні напрями освітнього процесу у дошкільних групах на 2021-2022 
н. р. визначалися з урахуванням стратегії забезпечення якості освіти, що визначається 
інтересами учасників освітнього процесу щодо якості освітніх послуг і реалізації інших їхніх 
прав, а також засадами державної політики щодо якості освіти, потреб сьогодення у посиленні 
складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього 
фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства. Педагогічний колектив 
дошкільного підрозділу у 2021-2022 н. р. продовжив спрямовувати  діяльність на вирішення 
пріоритетних завдань щодо  створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного 
середовища для всіх учасників освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності 
закладу, забезпечення освітнього результату – компетентність дитини старшого дошкільного 
віку: фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини: 

- емоційно-ціннісне ставлення; 
- сформованість знань; 
- здатність до активного, творчого впровадження набутого досвіду та відповідні 

звички  
Освітній процес у дошкільних групах будувався з урахуванням основних принципів 

дошкільної освіти: дитино центризму, наступності і перспективності між дошкільною та 
початковою загальною освітою, відповідності змісту навчання, розвитку і виховання дитини 
віковим  характеристикам, потенційним здібностям, індивідуальним особливостям кожної 
дитини.  
 Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти 
та програмою розвитку дитини  «Стежинки у Всесвіт». Моніторинг  рівня компетентностей  
дітей дошкільних груп у 2021-2022 н. р. проводився за освітніми напрямами  відповідно до 
Базового компонента дошкільної освіти.  



На початку навчального року було проведено вивчення стану сформованості  життєвих 
компетенцій дітей,  що дало змогу стежити за рівнем розвитку та глибиною знань  дитини та 
їх  змінами, визначати наявність  поступальних змін в розвитку кожної дитини впродовж року. 
Підсумковий моніторинг сформованості  життєвих компетенцій дітей на кінець навчального 
року не проведено у зв’язку з введенням воєнного стану в країні.  
 Згідно плану роботи проведено комплексні та тематичні перевірки, які оформлялись 
довідкою та відповідними наказами до 24.02.2022: 

- тематичне вивчення: Особистість дитини (група 3-6 р. ж.,  грудень 2021) 
- комплексне вивчення: Дитина у світі культури ( група 4-6 р. ж., лютий 2021) 
- контроль за станом життєдіяльності дітей: оперативний, вибірковий контроль (за 

планом). 
У травні було заплановано вивчення стану роботи щодо формування навичок, 

орієнтованих на сталий розвиток у дітей групи старшого дошкільного віку. У зв’язку з 
введенням воєнного стану, вивчити дане питання в повній мірі не було можливості. У 2022-
2023  навчальному році вивченню даного питання заплановано приділити увагу під час 
комплексної перевірки в групі старшого дошкільного віку. 
За результатами контролю складено довідки та надані рекомендації вихователям щодо 
усунення недоліків. 

Впродовж року у закладі проводилась робота з розвитку здібностей та творчих нахилів 
дітей. Педагогічний колектив – активний учасник міських фестивалів та конкурсів різних 
рівнів. Вихователі дошкільних груп приймали участь у районних фестивалях –конкурсах: 

- «Новорічні фантазії»,  номінація «Ялинкова прикраса»   
- Фестиваль творчості педагогічних працівників «Арт-майстерня педагога» 
- Мистецька акція # ВСЕ_БУДЕ_УКРАЇНА. 
- Марафон «Дошкільна освіта. Віримо у Перемогу» 
Однією з ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу 

є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб  та інтересів дітей до певного виду 
діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. Протягом 
навчального року функціонував гурток з театралізованої діяльності. Робота гуртка була 
направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів  
вихованців. 
Методична робота у дошкільних групах  включала різноманітні форми:  семінар-практикум, 
консультації, участь у засіданні педагогічної ради. В  зв’язку із введенням воєнного стану, 
деякі заплановані  форми методичної роботи не були проведені.  

Робота щодо професійного зростання педагогічних працівників була здійснена таким 
чином:  

1.Прегляд та вивчення методичної літератури 
2. Перегляд вебінарів педагогами:  
«Співпраця психолога та педагога в роботі з дітьми під час війни»; 
«Цікаві онлайн-сервіси та платформи для змішаного та дистанційного навчання» 
«Онлайн заняття для дітей дошкільного віку у воєнний час»; 
«Психологічна допомога дитині у гострому та посттравматичному стресовому стані»; 
«Як підвищити ефективність дистанційної роботи»; 
« Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; 
Вихователі Джамбова О.П., Марусенко К.П., Макаренко О.В. приймали участь у 

засіданнях районного методичного об’єднання вихователів дошкільних груп, яке проходило 
у онлайн. 

Консультації, які готували педагоги, їх тематика, мали на меті сприяти професійному 
зростанню  та включали питання, які є актуальними для удосконалення освітнього процесу в 
дошкільних групах: 
         «Адаптація малюка до дитсадка»  
 «Формування у дошкільників екологічної свідомості в контексті стратегії сталого 
розвитку»  
 «Співпраця з батьками у формуванні базових якостей особистості дітей старшого 
дошкільного віку»  
 «Сенсорна інтеграція в дошкільному віці»  



  «Вплив музичної творчості  на психоемоційний стан дитини»  
За матеріалами консультацій педагоги підготували рекомендації як для колег, так і  для 

батьків, використовуючи мобільні додатки, соціальні мережі. 
Впродовж 2021-2022 навчального року вихователі активно використовували засоби 

мобільного зв’язку: соціальні мережі Фейсбук, Вайбер з метою ознайомлення батьків із 
освітнім процесом дошкільної групи. До уваги батьків надавалися фрагменти занять, 
продуктивної діяльності, дослідів, режимних моментів.  Щотижня батьки мали змогу 
ознайомитися із тим матеріалом, який діти вивчали у дошкільній групі,  а також отримати 
консультації щодо його закріплення. 

З метою формування у дошкільників екологічної свідомості в контексті стратегії 
сталого розвитку педагогами  дошкільного підрозділу було організовано та проведено спільно 
з батьками захід: «Новорічні прикраси для нашої ялинки». Педагоги провели попередню 
роботу з дітьми та батьками щодо використання предметів, які були вживані раніше та 
покидькового матеріалу. Батьки разом з дітьми майстрували ялинкові прикраси та прикрасили 
ялинку на території підрозділу. Діти отримали яскраві враження та мали змогу впродовж 
тривалого часу як самим милуватися результатами спільної справи так і надали цю можливість  
учням початкових класів та батькам освітнього закладу. 

Значну роль в організації інформування та самоосвіти вихователів опрацьовували  
матеріали періодичних видань професійного спрямування українських видавництв: «Практика 
управління ЗДО», «Дитячий садок», «Медична сестра дошкільного закладу», інтернет 
ресурси.  

Робота психологічної служби проводилася відповідно до річного плану психолога. Робота 
будувалася за наступними напрямки: адаптація дітей до умов дошкільного закладу; 
діагностична робота; розвивально-корекційна робота з дітьми; психологічно просвітницька 
робота з педагогічним колективом; індивідуальне та групове консультування батьків. Робота 
проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців. Протягом року 
проводився моніторинг функціональної готовності до навчання в школі. 

Активно проводилася робота з батьками майбутніх першокласників: анкетування, 
вивчення умов виховання дошкільників в сім’ї, інтереси та вимоги родин щодо підготовки 
старшого дошкільника до школи. Батькам надано рекомендації. 

Робота з батьками впродовж навчального року, у зв’язку з карантином, здійснювалась 
в основному вранці, коли діти приходили  до закладу, у Viber та на сайті закладу, де викладався 
матеріал, який мав  на меті привернути увагу батьків до актуальних питань або дати пораду 
щодо  освітнього процесу.  До їх уваги були також представлені  фото звіти про проведені 
заходи, свята. Теми наданих консультацій досить різноманітні та стосувалися педагогічних 
порад, питань психологічного супроводу.   
Сайт закладу поповнювався матеріалами, які пропагують досвід роботи педагогічного 
колективу, ознайомлюють громадськість та батьків з життям вихованців під час перебування 
у закладі, підвищують  рейтинг дошкільного підрозділу комплексу. 

Свята та розваги, фізкультурно-оздоровча робота  впродовж року проводились згідно 
річного плану роботи. Слід зазначити, що вихователі та  музичний керівник Сербіна І.О. 
підходять ретельно до підготовки та проведення свят в дошкільних групах. Педагоги 
відповідально відносяться як до самого сценарію свята (змістовність, наповнюваність), так і 
до його проведення та оформлення музичної зали.  Сценарій кожного свята наповнений 
обов’язково українськими піснями,  віршами,  танцями, що не лише сприяє оволодінню дітьми 
українською мовою, а має також і патріотичне спрямування. 

Впродовж навчального року до уваги батьків, враховуючи протиепідемічні заходи,  
через мобільні додатки та соціальні мережі (групи «Каченята» та «Веселка»)  були 
представлені фото звіти про проведені свята, заняття, режимні моменти;  розміщувався 
матеріал, який мав  на меті привернути увагу батьків до актуальних питань або дати пораду 
щодо освітнього процесу. Теми консультацій були досить різноманітні та стосувалися 
педагогічних порад, питань психологічного супроводу, освітлювали медичні аспекти. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи залишається  оздоровчо-профілактичний 
супровід дошкільників. Щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Освітньо -виховний процес з 
цього напряму мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, 
здоров'яформуючі технології. Інструктором з фізкультури Токарєвою О.М.  постійно 



проводилась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. 
Відповідно плану роботи на рік проведено спортивні заходи: щомісячні Дні здоров’я, розваги 
«Козацькі забави», тижні фізкультури та багато іншого відповідно планів роботи музичного 
керівника та інструктора з фізкультури. 

Освітня діяльність   у дошкільному підрозділі ЗНВК «Запорізька Січ» в період 
воєнного стану здійснювалась у відповідності до листа МОН України від 02.04.2022 року № 
1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії 
воєнного стану в Україні», розробленого та затвердженого Плану заходів щодо здійснення 
освітньої діяльності у дошкільному підрозділі ЗНВК «Запорізька Січ» на період дії правового 
режиму воєнного стану. 

Згідно Плану заходів  організовано зворотній зв’язок педагогічних працівників 
дошкільного підрозділу з батьками вихованців через соціальні мережі: Фейсбук , Viber. 

Активно використовувалися рекомендовані та розміщені на сайті МОН України матеріали 
та посилання на них для дітей, а також педагогів та  батьків щодо психолого-педагогічного 
супроводу дітей дошкільного віку. 

    Дистанційна робота в дошкільному підрозділі ЗНВК «Запорізька Січ» в період воєнного 
стану була систематична та  різнопланова, організована та проведена з врахуванням 
рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в 
Україні. Педагоги надавали освітні, інформаційні, консультативні послуги сім’ям, які 
виховують дітей дошкільного віку, працювали над підвищенням  власного фахового рівня з 
оволодіння цифровими інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно 
до суспільних викликів.  Питання організації комунікації з учасниками освітнього процесу, 
встановлення швидкого обміну інформацією, мобільність зворотного зв’язку  посідало 
ключове місце.  

   Разом з тим, слід зазначити, що зважаючи на те, що і батьки і діти вимушені були 
адаптуватися до нових обставин їхнього життя, враховуючи  психологічний стан дорослих і 
дітей у воєнний час, викликало утруднення щодо отримання  зворотного зв'язку дошкільних 
працівників з батьками, використання батьками отриманої інформації в повній мірі. У 
подальшому необхідно продумати шляхи відслідковування доцільності проведення певних 
видів консультативної, методичної, організаційно-педагогічної роботи та  використання 
отриманої інформації батьками з метою використання отриманих результатів для дієвого 
планування та проведення  подальшої роботи. 

З метою реалізації статутних завдань проводиться ряд заходів впродовж навчального 
року  щодо розв’язання  комплексних соціально-педагогічних задач, забезпечення 
планомірної, цілеспрямованої та безперервної компетентнісної освіти дитини старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку  освітнього процесу між структурними 
підрозділами, досягнення високої якості освіти, створення сприятливих умов для переходу 
дітей між суміжними ланками освіти вихованців та учнів в ЗНВК «Запорізька Січ». 

Основні напрямки методичної роботи із забезпечення взаємодії у 2021-2022 н.р. 
включали:  
• Вивчення вчителями майбутніх першокласників та вихователями  групи старшого 
дошкільного віку  змісту  освітньої програми для дітей  «Стежинки у Всесвіт» і Програми 
загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класів (що стосується програми для 1 класу); 
• Взаємовідвідування занять в групі старшого дошкільного віку та  уроків і виховних 
заходів в 1 класах.  
•  Прикрашання ялинки на шкільному подвір’ї іграшками, виготовленими  власноруч 

вихованцями дошкільних груп разом з батьками напередодні новорічного свята.  
 • Надання консультацій для батьків майбутніх першокласників щодо підготовки дитини до 
школи з використанням мобільних додатків та соціальних мереж. 
• Взаємообмін накопиченим педагогічними досвідом між вихователями старшої дошкільної 
групи та вчителями початкової школи з цікавих проблемних питань реалізації наступності. 
 Медичний супровід у підрозділі здійснювався відповідно плану роботи. Заступником 
директора з НВР Потупаленко Л.В., старшою медичною сестрою Помазан С.В. було 
проаналізовано стан захворюваності вихованців та заходів щодо зниження рівня 
захворюваності, видано наказ за результатами аналізу. Медичною сестрою Помазан С.В. 
здійснювалась санітарно-просвітницька  робота з педагогічним колективом та батьками. Для 



працівників це були бесіди, консультації, повідомлення, що фіксувалися у журналі санітарно-
просвітницької роботи. Обговорювалися питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих на 
педагогічних радах,  виробничих нарадах. Для батьків - інформація на сайті закладу та Viber. 

Для зниження захворюваності з ГРЗ, у зв’язку з карантинними обмеженнями через 
карантин на COVID-19 та інших захворювань  колективом дошкільного підрозділу   були 
проведені заходи: 
 суворе та ретельне виконання санітарно-гігієнічного режиму по дошкільному закладу; 
 санітарно-просвітницька робота з батьками та персоналом; 
 максимальне перебування вихованців на свіжому повітрі; 
 проведення загартовуючих заходів та оздоровчої гімнастики; 
 підтримка режимів: провітрювання, питного режиму, режиму дня, режиму кварцування; 
 кварцування груп та окремих приміщень дошкільного закладу; 
 дотримання вимог санітарії; 
 опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому. 

Під постійним контролем санітарно-гігієнічні умови перебування дітей в дошкільних 
групах.  

Ранковий прийом, температурний скринінг проводився сестрою медичною старшою  та 
систематично контролювався заступником директора.  

 Проводиться постійна робота з батьками щодо профілактики та розповсюдження 
інфекційних захворювань. У зв’язку з обмеженим доступом батьків до приміщення 
дошкільних груп (виконання протиепідемічних заходів,) матеріали для батьків щодо даного 
питання розміщуються у групах Viber та на сайті закладу.  

Пріоритетні  напрямки методичної роботи,  над якими  буде працювати педагогічний 
колектив дошкільного підрозділу ЗНВК «Запорізька Січ» у 2022-2023 н. р.: 
- робота щодо  виконання  Базового компоненту дошкільної освіти (оновленого) 
- впровадження в практику роботи освітньої програми «Стежинки у Всесвіт» 
- робота з наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланкою з метою 
єдності освітньої діяльності протягом всього періоду перебування дитини в навчальному 
закладі; 
- залучення  всіх педагогів до впровадження інноваційних методів в практику роботи; 
вдосконалення педагогічної майстерності; 
- впровадження елементів передового досвіду, нових освітніх технології в навчально-
виховний процес, стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- вдосконалення роботи з природничо-екологічного виховання дошкільників шляхом 
використання дидактичних ігор в освітньому процесі з метою втілення ідей сталого розвитку;  
- робота над збереженням та відновленням здоров’я дошкільників шляхом впровадження 
інноваційних технологій; 
- вдосконалення роботи щодо  створення, оновлення, оптимізації освітнього середовища 
дошкільних груп:  соціально-психологічного, розвивального. 
- дотримання норм академічної доброчесності та етики. 
Враховуючи викладене вище, визнати роботу дошкільного підрозділу комплексу у 2021-2022 
навчальному році задовільною. 
Рекомендовано: 

1. Потупаленко Людмилі, заступнику директора з НВР: 
1.1. Опрацювати результати діяльності дошкільного підрозділу комплексу за 2021-2022 н. 

р. на засіданні педагогічної ради комплексу та визначити шляхи подальшого 
підвищення результативності роботи підрозділу у наступному навчальному році. 

2. Вихователям дошкільного підрозділу: 
2.1. Впроваджувати у практику своєї роботи інноваційні форми і методи роботи для 

підвищення інтересу вихованців до навчання та розвитку.  
2.2. Під час організації освітнього процесу задіювати всі рекомендовані ресурси, завдання 

на розвиток дослідницько-пошукової діяльності. 
 
 
 
Заступник директора з НВР                            Людмила ПОТУПАЛЕНКО 


