
Звіт директора Херсонського ясел-садка № 11 комбінованого 

типу з логопедичними групами Херсонської міської ради за 

2018-2019 н.р. 

У  яслах-садку функціонує 13 вікових груп. При потужності садка 

розрахованого на 217 місць, у закладі  виховується в середньому 290 дітей: 2 

групи раннього віку, 8 загального розвитку, 3 групи для дітей з вадами 

мовлення. 

Зарахування дітей до ясел-садка здійснюється згідно електронної 

реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти м. Херсона на підставі 

документів, передбачених пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний 

заклад. 

У закладі  працює 61 працівник, із них: педагогів -29 осіб, технічного 

та обслуговуючого персоналу – 30, та 2 медичних працівника. 

Організація освітнього процесу здійснюється у межах Базового 

компонента дошкільної освіти та програмою «Дитина», корекційно - 

відновлювальною програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення 

дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Організація корекційної 

відновлювальної роботи з дітьми дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення». 

    У 2018 – 2019 н. р. ясла - садок перейшов на українську мову навчання. 

Ясла-садок укомплектований педагогічними кадрами, до складу якого 

входять 29 педагогічних працівника: директор, вихователь – методист, 

практичний психолог, інструктор з фізкультури, 2 музичних керівника, 3 

вчителя-логопеда, 20 вихователів. З вищою освітою – 23 педагога, з базовою 

вищою – 3, з професійною – 3 педагога. У поточному навчальному році 

пройшли атестацію 9 педагогічних працівників. За результатами атестації 

чотири педагоги підвищили свої кваліфікаційні категорії; інші педагогічні 

працівники підтвердили раніше встановлені категорії. 

У закладі працює практичний психолог, це дає змогу покращити 

психологічний мікроклімат колективу, зменшити адаптаційний період 

дитини до умов перебування в яслах-садку.  

У яслах – садку працює три логопедичні групи (1 група ЗНМ, 2 

ФННМ). Корекційну допомогу отримують 45 дітей. Основними завданнями 

були оптимізація корекційно-розвивальної роботи з дітьми з важкими 

мовленнєвими діагнозами; забезпечення умов їхньої інтеграції до 

навколишнього світу. За результатами діагностики заповнюються мовні 

картки, складаються плани корекційної роботи з дітьми з урахуванням їх 

віку, діагнозу та індивідуальних  особливостей. 

Методичну роботу ясла-садка на 2018/2019 навчальний рік було 

спрямовано на  вирішення таких завдань: 

1. Розпочато роботу з формування економічної грамотності дошкільників, 

як складової  пізнавального розвитку. 



2. Пошук шляхів удосконалення роботи щодо формування комунікативно 

– мовленнєвої компетенції дітей та дітей-логопатів. 

3. Формування національно-патріотичних почуттів дошкільників у 

процесі ознайомлення з природою рідного краю в тісній співпраці 

педагогічного колективу з сім’єю. 

У своїй роботі педагоги впроваджують сучасні перспективні  технології. 

За бажанням батьків вихованців організовано додаткові платні послуги: 

хореографія для дітей (молодшого, середнього та старшого віку), спортивно-

оздоровчий гурток для дітей (середнього, старшого віку). Займається в цих 

гуртках 62 дитини, що складає 21%. 

Організовано роботу гуртків на безоплатній основі: «Струмочок» 

(музичний), «Майстриня» (народознавство), «Казкарики» (театрально-

мовленнєва діяльність), творча студія «Мульт-Клас» (медіа освіта) та гурток 

«Економічні сходинки» (економічне виховання). Заняття цих гуртків 

проводились у формі гри у другій половині дня, що не призводило до 

психологічного та фізичного перенавантаження дітей.   Гурткова робота 

сприяє своєчасному виявленню обдарованості дітей (на 33%),  і на 48% 

задоволенню естетичних, пізнавальних, рухових, мовленнєвих та інших 

потреб дітей, розвитку відповідних здібностей. Охоплено 106 дітей, що 

становить 37% (від кількості дітей віком від 3 до 7 років). 

В яслах – садку створенні всі належні умови для фізичного виховання 

дошкільників. Інструктор з фізичного виховання вдало використовував 

методи, прийоми, способи організації дітей при проведенні фізкультурних 

занять, спортивних заходів. Ранкова гімнастика та фізкультурні заняття 

проводяться у сучасній спортивній залі, у теплу пору року оздоровча робота 

відбувається на свіжому повітрі. У закладі проводяться профілактичні заходи 

з попередження захворювань: по перше – це підтримка чистоти, кварцювання 

груп, провітрювання. Під час споживання їжі дітки вживають  цибулю та 

часник. 

У період навчального року у садку проводяться місячник «Виховуємо 

бережливих» та екологічний місячник.  Дякуючи, вам батьки, і діткам ми 

зібрали макулатури на 3,5 тис гривень. Півтори тисячі витратили на 

придбання методичного стенду та встановили екологічні знаки на території 

закладу, та більше як дві тисячі - на організацію ІІ туру спартакіади «Крок до 

Олімпу». Це оновлення спортивної форми, придбання спортивного 

обладнання та перевезення дітей до міста проведення спартакіади. 

У закладі  проводяться тематичні тижні: це – тиждень «Гармонії рухів», 

різнокольоровий тиждень, тиждень доброти, української мови та національно 

патріотичний. Тиждень театральної діяльності, де дітки мали змогу 

продемонструвати свої акторські здібності. 

Тиждень безпеки життєдіяльності дитини. Кожного дня, в процесі 

ігрової діяльності вихователі допомагають дітям засвоїти елементарні  

знання з безпеки життєдіяльності та поводження в небезпечних ситуаціях. 

Правила безпеки на дорозі допомагають запам’ятати інспектори патрульної 

служби. Також діти відвідували підрозділ служби надзвичайних ситуацій.  



Творчо та цікаво проходять у садку і тематичні дні: день зустрічі 

птахів, пасха, день землі, день матері та багато інших. 

Багато емоцій отримали діти та батьки від доброї справи під час 

проведення благодійного осіннього ярмарку, де було зібрано 12 тис. гривень 

на лікування  маленького херсонця. 

Цікаво та емоційно насичено пройшла музично-спортивна розвага з 

батьками «Посвячення в козачата». 

Наш заклад брав участь у творчому конкурсі «Крок до зірок» з 

номінацією показ мод. А в родинному конкурсі Субота Марія з мамою 

отримали диплом за креативність в номінації «Оригінальний жанр» за 

інтерактивний урок з англійської мови.  

Цьогоріч наша дитяча спортивна команда одержала І місце в другому 

турі міської спартакіади «Крок до Олімпу». 

Співробітники дитячого садка також не відстають від дітей. 

Виступаючи на міській спартакіаді команда з волейболу,другий рік поспіль 

виборює ІІ місце серед закладів дошкільної освіти. 

Наша батьківська команда разом з дітьми брала участь у 

велосипедному флешмобі «За здоровий спосіб життя», який проходив у 

міському парку «Херсонська фортеця» 

      10 груп дитячого садка взяли участь у проведенні Всеукраїнського 

заняття доброти за підтримки Міністерства освіти та науки України на тему 

«Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» 

Також наші діти - Новік Анастасія та Афанасьєва Даша отримали 

дипломи номінантів у конкурсі «Літературні намистинки» за кращий виступ 

чтеців літературних творів. 

Наша вихованка старшої групи № 1 Воробйова Валерія показувала свій 

талант юної моделі на багатьох конкурсах України, де кожен раз здобувала 

перемогу та нові титули . На одному з конкурсів, у місті Києві, Валерія 

отримала Гран-прі «Царевна всесвіту» -  2019 та приз - поїздку до Парижу. 

У січні до нас завітали педагоги курсів підвищення кваліфікації з 

Херсонської академії неперервної освіти. Наші педагоги поділилися своїм 

досвідом з колегами, показавши заняття з фізкультури та економічної освіти. 

На основі сюжетно-рольової гри діти відкривали власний бізнес – піцерію. 

   Керуючись угодами, співпрацюємо з спеціалізованою школою № 24 і 

підтримуємо зв’язок з ДЮСШ № 6. Тісна співпраця педагогів з учителями 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступеню № 24 Херсонської міської ради сприяють 

підвищенню фахового рівня педагогів, психолого-педагогічній підготовці 

дошкільнят до навчання в школі. Спільно з вчителями початкової школи, 

проводились батьківські збори щодо забезпечення наступності дошкільної та 

початковою ланками освіти в умовах Нової української школи, консультації. 

Систематично вчителі школи відвідували заняття в групах дітей старшого 

віку, вихователі – уроки в 1 класах, де навчаються випускники ясел-садка, 

знайомилися з успішністю, розвитком дітей, обмінювалися досвідом із 

вчителями. Випускники нашого садочка показують досить високі результати 

у навчанні. 



      Ясла-садок співпрацює з ДЮСШ № 6. Тренери зі стрибків на батуті 

виступають перед дітьми  старших груп з метою популяризації спорту, 

запрошують дітей та батьків в якості глядачів на змагання, які проходять  

серед учнів спортивної школи. Діти старших груп відвідували спортивну 

школу, де мали змогу почути про спортивні успіхи наших видатних 

спортсменів та позмагатися  між собою у спритності. 

Також колектив дитячого садка співпрацює з громадськими 

організаціями, які допомагають у вирішені різних господарських питань та 

проведенні тематичних заходів.  

Особу подяку хочеться висловити голові благодійного фонду «Спілка 

жінок Херсонщини» Николаєвій Ірині Василівні за допомогу у проведенні 

свята «День захисту дітей» та за солодкі привітання з жіночим святом для 

наших співробітників. Помічнику депутата - Медведєву Андрію Романовичу  

за вивіз будівельного сміття та листви. Нашому депутату Голуб Нелі 

Олександрівні за допомогу у вирішенні придбання витяжки на харчоблоці. 

Моніторинг засвоєння знань дітьми програми «Дитина» у відповідності 

до Базового компонента дошкільної освіти проводився тричі на рік. Всього 

на кінець року обстежено 290 дітей. Програму «Дитина» за 2018-2019 

навчальний рік виконано на 97%. Узагальнені результати педагогічного 

обстеження дітей на рівень знань, умінь і навичок відповідно до програмових 

вимог свідчать, що наприкінці 2018-2019 навчального року показники 

збільшилися: мовленнєвий розвиток (І молодший вік  - 50%; ІІ молодший вік 

– 25%, середній – 29%, старший -20%); у сенсорно-пізнавальному просторі (І 

молодший вік - 64%; ІІ молодший вік – 27%, середній – 23%, старший -21%); 

ігрова діяльність (І молодший вік - 62%; ІІ молодший вік – 22%, середній – 

13%, старший - 15%); дитина у світі культури (І молодший вік - 44%; ІІ 

молодший вік – 21%, середній – 17%, старший -17%); дитина у природному 

довкіллі (І молодший вік - 43%; ІІ молодший вік – 27%, середній – 29%, 

старший -23%); дитина у соціумі (І молодший вік - 45%; ІІ молодший вік – 

31%, середній – 26%, старший -22%); особистість дитини (І молодший вік - 

55%; ІІ молодший вік – 27%, середній – 20%, старший -21%). 

     Середній рівень засвоєння по яслах-садку: вересень 73 %; травень  

97%.   Середній за рік:  85% 

 78 дітей шестирічного віку йдуть до школи. Моніторинг стану 

готовності вихованців ясел-садка до школи за психологічними критеріями 

показав: високий рівень готовності до навчання мають 70 дітей (90%); 

достатній рівень готовності до навчання мають 5 дітей (6%); середній рівень 

готовності до навчання мають 3 дітей (4%). 

 Результат свідчить, що діти - випускники володіють загально-

навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, 

порівнювати.  

Таким чином, аналіз роботи ясел-садка за минулий рік показав, що освітній 

процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану.  
Значна увага приділялась зниженню захворюваності дітей, охороні 

життя і зміцненню їх здоров'я. Медичні працівники здійснювали постійний 



контроль за станом здоров’я дітей, зокрема систематично проводився 

медичний огляд дітей лікарем-педіатром. Профілактичні щеплення дітям 

проводились, в дитячій поліклініці, згідно з календарем щеплень складеним 

старшою медичною сестрою у порядку і в терміни встановлені МОЗ України. 

Дані  про профілактичні щеплення та результати  медичних оглядів 

фіксувались в картках відповідної форми. Постійно проводився аналіз стану  

здоров’я дітей. Визначались групи здоров’я, та фізичний розвиток дітей. Ці 

показники враховувались під час проведення занять з фізичної культури, при 

організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих  заходів, підбору 

рухливих ігор тощо. Система проведення заходів оздоровчого напрямку з 

безпеки життєдіяльності сприяли зниженню захворюваності на 2,4%.   

Моніторинг по виконанню норм харчування за 2018-2019 н.р. показав, 

що його показники декілька коливаються і в середньому становлять 84% від 

норми.   Це залежить, перш за все, від цінової політики. Харчування 

здійснювалось згідно з примірним двотижневим меню. Систематично 

складалася накопичувальна відомість та проводився глибокий аналіз стану 

виконання натуральних норм. Питання організації харчування дітей у яслах-

садку включалися в тематику батьківських зборів, засідань Ради з 

харчування, розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при директорі, 

висвітлювалися в інформаційних батьківських куточках. 

У яслах-садку не було зафіксовано порушень санітарно - гігієнічних 

вимог з боку Держспоживстандарту. 

 Упродовж року планомірно проводилася робота з членами родин 

вихованців. Батьки  брали активну участь у проведенні загальних та групових 

зборів, родинних свят та розваг, днів відкритих дверей, організації виставок. 

Працював батьківський комітет ясел-садка, створюючи атмосферу 

взаємодопомоги та відповідальності за доручену справу. Велась активна 

робота батьківського комітету по зміцненню матеріально-технічної та 

культурно-спортивної бази. Батьки стали учасниками міської спартакіади 

«Крок до Олімпу» та велосипедного велофлешмобу.  

    Для батьків працювала «Школа молодих батьків», еколекторій, 

проводився тренінг для батьків «Ефективне спілкування батьків з дітьми» 

«Партнерська взаємодія з дитиною»;  семінар для батьків «Готовність дитини 

до школи». Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальним формам 

роботи з батьками.  

    Батьки вихованців відзначили, що діти з задоволенням відвідують ясла 

- садок, повертаються додому в гарному настрої. 92% батькам подобається 

стиль спілкування педагогів, які працюють з дітьми та їх ставлення до дітей. 

82% сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкувалися з 

педагогами, 43% батьків беруть активну участь у житті ясел-садка; 94,8 % 

опитаних батьків задоволені роботою колективу. 

Головною метою роботи колективу закладу дошкільної освіти є 

виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя, 

досягати успіху, правильно будувати своє майбутнє. Тому для цього 



створюються комфортні умови, і одним із основних напрямків роботи 

закладу є зміцнення  та розвиток матеріально – технічної бази.  

Суттєвою ланкою фінансово-матеріального забезпечення є залучення 

позабюджетних коштів – це благодійні внески через фонд «Розвиток» та 

централізовану бухгалтерію управління освіти, та  бюджетне фінансування). 

Так сума бюджетних коштів витрачених на садок у цьому навчальному 

році складає: 5 млн 32 тис 577 грн, яка була витрачена таким чином: 

- оплата комунальних послуг – 1 млн 160 тис 138 грн; 

- харчування – 755 тис 396 грн; 

- заробітна плата – 3 млн 117 тис 043 грн.  

230 тис грн бюджетних коштів було витрачено на ремонт двох санітарних 

кімнат. 

Через благодійний фонд «Розвиток» було зроблено капітальний 

ремонт санітарної кімнати в старшій логопедичній групі та придбано захисні 

ролети на вікна коридору ІІ поверху. Всього витрачено 82 тис 35 грн 

 

ЗА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ БАТЬКІВ У ГРУПАХ ,   кошти були 

витрачені таким чином: 

 

І мол. гр. № 1: 

- Заміна лінолеуму в груповій кімнаті – 14 300 грн 

- Поличка в партомийку – 1 500 грн 

- Енергозберігаючі лампи – 650 грн 

ВСЬОГО: 16.450 

І мол. гр. № 2: 

- Капітальний ремонт спальні – 31 200  

- Телевізор – 1 500 

- Придбання посуду – 1 000  

- 2 ліжка – 1 720 

- ВСЬОГО: 35.420 

ІІ мол. гр. № 1: 

- Дитячі стільці (30 шт) – 7 500 

- Вікно в роздягальню – 5 600 

- Пісочниця – 3 500 

- Лави дитячі – 900 

ВСЬОГО: 17.500 

ІІ мол. гр. № 1: 

- Вікна, відкоси (3 шт) – 14.700 

- Пісочниця – 3 500 

- Стенд “Творча галявина” – 1 500 

- 2 дитячі лавки – 150 

ВСЬОГО: 19.850 

Середня № 1: 

- Шафа зі столом для розкладання їжі -9 000 

- Побутовий інвентар – 300 



- Рушники (60 шт) – 300 

- Кварцева лампа – 1 700 

- Чистка килима – 600 

- Троянди на клумбу – 600 

- Оформлення холу – 400 

ВСЬОГО: 12 900 

Середня № 2: 

- Кап. ремонт санітарної кімнати – 35 000 

- Полички для рушників – 4 000 

- Шафа в умивальну кімнату – 5 100 

- Стінка велика у групову кімнату – 8 300 

- Бойлер – 3 000 

- Пісочниця на майданчик – 3 600 

- Троянди на клумбу – 600 

- Прикраси для холу – 150 

ВСЬОГО: 59 750 

Середня № 3: 

- Дитячі меблі – 10 300 

- Стенд для ліплення – 546 

- Стенд для малювання – 1 042 

- Стул офісний – 483 

ВСЬОГО: 12 371 

Середня логопедична: 

- Дитячі шафи – 12 000 

- Поточний ремонт роздягальні - 950  

- Реконструкція пісочниці та ігрового майданчика - 780 

ВСЬОГО: 13730 

Старша  № 1: 

- Стойки для рушників (3 шт) – 3 900 

- Шафа в санітарну кімнату – 5150 

- Сантех набір в санітарну кімнату – 541 

- Ролети  на вікна – 3 000 

- Жалюзі в групову кімнату – 700 

- Змішувач в партомийку – 1 400 

- Бойлер – 3 000 

- Рушники (90 шт) – 1 800 

- Фарбування ігрового майданчика – 300 

- Оформлення холу - 400 

ВСЬОГО: 20 100 

Старша № 2: 

- Заміна сантехніки: 4 унітази, труби – 14500 

- Вікно в роздягальні – 6 800 

- Заміна посуду – 1 800 

- Ремонт ігрового майданчика – 400 

ВСЬОГО: 23 500 



Старша № 3: 

- Стояки для рушників – 4 700 

- Заміна столового посуду – 500 

- Ремонт бойлера – 550 

- Сантехнічні роботи, обладнання – 796 

- Обладнання для санітарної кімнати – 200 

- Фарбування ігрового майданчика – 532 

- Енергозберігаючі лампи – 160 

- Прикраси для холу – 380  

ВСЬОГО: 7 818 

Ст. логоп. № 1: 

Двохярусне ліжко + шафа -11 000 

Бойлер – 3 000 

ВСЬОГО: 14 000 

Ст. логоп. № 2: 

- Шафа в санітарну кімнату – 6 000 

- Полички для рушників – 2 400 

ВСЬОГО: 8 400 

 

ВСЬОГО  БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БАТЬКІВ СКЛАДАЄ – 247 803 

 

У звітний період ясла-садок продовжує працювати з Інтернетом, 

функціонує електронна пошта, сайт садка, де можна ознайомитись з життям 

дітей у садочку та витратами з благодійного фонду «Розвиток» 

У літній період у яслах-садку розпочнуться ремонтні роботи по 

підготовці ясла-садка до нового навчального року.  

В подальшій роботі плануємо: 

1. Продовжувати роботу над мовленнєвим розвитком дошкільнят; 

2. Формувати економічно, екологічно і соціально – доцільну поведінку у 

дітей на основі впровадження ідей освіти для сталого розвитку;  

3. Продовжувати проводити заходи по популяризації ясел-садка. 

 

Дякую за увагу! 

 

 

 

 

 

 


