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Про підсумки навчально-виховного 

процесу  в дошкільному підрозділі  

у 2015/2016 навчальному році  

 

     Освітній процес у дошкільному підрозділі Комунального  закладу 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської 

обласної ради (далі – дошкільний підрозділ) здійснювався відповідно до 

чинного законодавства. 

Педагоги   працюють  за  навчальною програмою  «Українське 

дошкілля», що відповідає Переліку начальних видань, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних 

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.  

Варіативна складова змісту дошкільної освіти забезпечена такими 

напрямками роботи як нетрадиційне малювання (за парціальною програмою 

«Радість творчості»)   та   основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку (за парціальною програмою «Про себе треба знати, про себе 

треба дбати»). 

    Дошкільний підрозділ працював за п’ятиденним робочим тижнем. 

Тривалість занять у різновіковій групі для дітей 4-5-го років життя становила 

20-25 хвилин, для дітей 5-6-го (7-го) років життя – 25-30 хвилин.  

Навчально-виховний процес у 2015/2016 навчальному році забезпечували 6 

педагогічних працівників: 4 вихователі (з яких освітній рівень бакалавра мають 

2, молодшого спеціаліста – 1, спеціаліста – 1), музичний керівник та 

практичний психолог.   Оздоровчо-профілактичний процес здійснювали лікар-
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педіатр, лікар-стоматолог, 2 інструктори лікувальної фізкультури та медична 

сестра. 

У 2015/2016 навчальному році навчально-виховний процес здійснювався за 

єдиною методичною темою: «Впровадження компетентнісного підходу для 

забезпечення гармонійного розвитку особистості». Реалізація даної теми 

відбувалася за пріоритетними напрямками: 

- формування в дошкільників  основ здорового способу життя;      

-  патріотичне виховання дітей; 

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 

Якість реалізації пріоритетних завдань вивчалася під час спостереження за 

освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та 

комплексної перевірок відповідно до графіку внутрішкільного контролю на 

2015/2016 навчальний рік.  

За результатами контрольно-діагностичних зрізів обсягу знань, умінь і 

навичок дітей відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та 

моніторингу встановлено підвищення компетенції дітей на кінець 2015/2016 

навчального року за освітніми лініями: 

-  «Дитина в соціумі» - на 0,31 бали; 

- «Дитина у природному довкіллі» - на 0,26 бали; 

- «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - на 1,08 бали; 

- «Мовлення дитини» - на 1,27 бали; 

- «Гра дитини» - на 0,18 бали. 

Разом з тим встановлено зниження компетенції дітей за освітніми лініями: 

- «Дитина у світі культури» - на 0,17 бали; 

- «Особистість дитини» - на 0, 44 бали. 

Упродовж навчального року практичним психологом закладу проводилась 

робота за діагностичним, корекційним та розвивальним напрямками. За 

результатами досліджень дітей різновікової групи 5-6-го (7-го) років життя (20 

вихованців) за методикою «Виділення суттєвих ознак поняття» та вербального 
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тесту «Визначення спільних рис», яким передбачено визначення здатності до 

абстрагування, оперування вербальними поняттями, встановлено:  

- Звичайний рівень розвитку мають 6 вихованців (85%); 

- Підвищений  рівень розвитку – 1 (15%). При визначенні шкільної зрілості 

із 7 вихованців, що підуть до 1-го класу, у 6 встановлено середній 

інтелектуальний розвиток, у 1 – високий.  

Також велася робота з дітьми, які мають відхилення в поведінці, з метою 

корекції дитячих страхів, тривожності, агресивності та формування почуття 

довіри.   

Відповідно до плану роботи методичного об’єднання вихователів 

дошкільного підрозділу впродовж року розроблялися методичні бюлетені, 

проводилися майстер-класи, тематичні тижні та здійснювалося 

взаємовідвідування навчальних занять та виховних заходів. 

Співпраця вихователів з батьками здійснювалася у вигляді щоденних 

індивідуальних бесід, консультацій з питань організації калорійного 

збалансованого харчування, щодо профілактики захворювань, організації 

здорового способу життя. Щоп’ятниці проводилася роз’яснювальна робота 

щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності вихованців. Два рази на 

семестр проводилися батьківські збори. 

   На постійному контролі адміністрації знаходилося питання відвідування 

закладу вихованцями дошкільного підрозділу. Дане питання розглядалося на 

нарадах при директорові у січні та травні 2016року. Моніторинг відвідування за 

2015/2016 навчальний рік показав, що всього пропущено 2299 дітоднів, що 

становить 33,8% від загальної кількості.   62% становлять пропуски через 

хворобу, 37% -  пропуски за заявами батьків. 

 У зв'язку  з вищезазначеним  

НАКАЗУЮ: 

1. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі у 2015/2016 

навчальному році здійснювався на задовільному рівні. 
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2.  Заступнику директора з виховної  роботи Черниш І.В.:  

2.1.Визначити пріоритети змістового наповнення освітнього процесу у  

2016/2017  навчальному році. 

До 26.08.2016 

2.2. Забезпечити проведення  семінарів з питань удосконалення системи  роботи   

вихователів;  підтримки, заохочення і розповсюдження кращого педагогічного 

досвіду.  

                                            Упродовж  2016/2017 навчального року 

  3. Вихователям дошкільного підрозділу удосконалювати роботу з питань 

національно-патріотичного  виховання дошкільнят шляхом упровадження   

форм роботи, пов´язаних з вивченням історії рідного краю і народу (історичне 

краєзнавство, українознавство).    

Упродовж  2016/2017 навчального року   

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                                С.Ю.Єрмаков  

Черииш   

 

 

 

 

З наказом   ознайомлені: 

Черниш І.В.______________ 

Фоменко С.О, _______ 

Лиманська Ю.С.____________ 

Черевань Н.О.   ____________ 
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