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 Звіт керівника навчально-виховного 

комплексу №1 «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня» 

м. Умані Черкаської області  

Кривди Вікторії Миколаївни 

«Про свою діяльність перед 

педагогічним колективом та 

громадськістю за 2018/2019 навчальний 

рік» 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року 

№178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю», на виконання Національної доктрини 

розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 року №55  

«Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів» щорічно у навчально-виховному комплексі №1 у червні - 

вересні проводиться звіт керівника перед педагогічним колективом та громадськістю.  

        У закладі створено належні умови для забезпечення рівного доступу здобуття 

якісної освіти вихованцями дошкільної та шкільної ланок НВК. Протягом 2018/2019 

навчального року в НВК виховувалося та навчалося 301 дитина, з них –  186 дошкільників 

та  115 школярів.  Середня наповнюваність дошкільних груп становила  27 осіб, класів – 

29. В закладі функціонувала група продовженого дня, яку відвідувало 90 учнів та чергова 

група для 23 дошкільників. За  2018/2019 н. р. здобули дошкільну освіту 34 вихованці, 

початкову середню освіту – 24  учні.  

Протягом навчального року в освітньому закладі працювало 73 особи. 35 педагогів: 

4 вчителі початкових класів (Хоменко А.Ф., Муляревич В.В., Войтенко Н.В., Вдовиченко 

Т.І.), 3 вихователі  групи продовженого дня (Малигіна Н.О., Гурза О.В., Лиса Л.В.), 

вихователь 1 класу (Колінчак І.В.), 11  вихователів дошкільних груп.  

З вихованцями працювали спеціалісти-фахівці: музичні керівники (Вовк В.Ф., 

Зелінська В.Ф.), фізінструктор (Копитко Н.В.), вчитель з фізичної культури (Омельченко 

І.О.), образотворчого мистецтва (Юрійчук А.І.), англійської мови (Беланчук  С.М.), 

трудового навчання (Новіцька Л.І.), вчитель музики (Подопригор С.В.) та педагог-

організатор (Лиса Л.В.), логопед (Оржехівська А.Б.), практичний психолог (Мурзак 

Н.А.), соціальний педагог (Малюк А.Р.),  керівники   гуртків і секцій з акробатики, 

аеробіки, тенісу, пішохідного туризму, бісероплетіння, гри на дитячих музичних 

інструментах (Вовк О.Б., Копитко Н.В., Ткаченко В.В., Франчук С.С.,Вовк В.Ф.), 

бібліотекар (Бондаренко Л.В.). Такий підбір і розстановка кадрів дозволили не лише 

підвищити ефективність освітньої роботи закладу, а й забезпечити наступність між 

дошкільною і початковою ланками, взаємозв’язки між навчальним та позашкільними 

закладами освіти, задовольнити освітні потреби дітей та їх батьків. 

Весь комплекс основних та додаткових послуг НВК спрямований на максимальне 

забезпечення потреб дітей та їх батьків. В навчальному закладі діє гнучкий режим роботи. 

Всі вікові групи працюють 10,5 год., функціонують ранкова та вечірня групи, що дозволяє  

вихованцям перебувати  у НВК протягом 12 год. 

            На постійному контролі перебувають  питання  збереження та зміцнення здоров’я 

вихованців. Медичне  обслуговування  вихованців навчально-виховного комплексу 

здійснюється: 

-  в дошкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  14.06.2002 № 826 та спільного наказу МОН та  МОЗ  України  від  
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30.08.2005  № 432/496  «Про  удосконалення  організації  медичного  обслуговування  

дітей у ДНЗ»,  

-  у шкільному підрозділі  відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  08.12.2009 № 1318  «Про затвердження порядку здійснення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказ МОН 

України "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів" від 16.08.2010 р. №682..   

 У закладі працює лікар дитячої поліклініки Беженарь Н.В., старші медичні сестри 

Федорчук М.В., Нагорна І.К. Функціонує масажний кабінет (масажист  Сергеєва О.О., 

інструктор ЛФК і масажу Бондаренко І.Ю.).  

Протягом року медичний кабінет закладу поповнено 29 найменуванням  лікарських 

засобів та медичного обладнання відповідно до встановленого переліку, затвердженого 

МОЗ та МОН України від 30 серпня 2005 року 432/496. 

Директором та медичним персоналом закладу   щорічно  проводиться загальний 

моніторинг стану здоров’я дошкільників та молодших школярів, однією з складових якого 

є аналіз диспансерного огляду   дітей дошкільного віку та учнів 4 класу.  

У 2018/2019 н. р. в дошкільній ланці   було укомплектовано 3 спецгрупи для 70 

вихованців з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими і затухаючими формами 

туберкульозу та частохворіючих дітей, 27 з яких оформлено вперше.  Протягом 

навчального року з дошкільниками  проводились лікувально-профілактичні заходи, 

забезпечувалося відновлення їх фізичного та психоемоційного здоров’я. За рік знято з 

обліку  32 дітей.  

Впродовж 2018/2019 навчального року діти, які мали мовленнєві вади, були 

охоплені корекційною логопедичною роботою в спеціальній групі компенсуючого 

типу.  Загальна кількість дітей складала 19 осіб. За результатами  комплексного 

логопедичного  вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів, вони  були об’єднані у   

підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку. На кожну дитину була заведена 

картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з 

корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та 

загальної моторики. Впродовж року проводилися індивідуальні та фронтальні заняття з 

уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних  процесів, з 

підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико-

граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Для закріплення знань та навичок, 

отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграв тісний зв'язок між логопедом 

та вихователями груп  та батьками.  На   кінець  навчального  року  мовлення повністю 

виправлено  у  12 дітей, частково  виправлено – у 7  дошкільників. Враховуючи  дані 

результати,   рекомендовано направити  13  дітей  в  загальноосвітню  школу та залишити  

на  2018/2019  н. р. в  старшій  групі  НВК  6  дітей.  Робота з ними буде продовжена  у  

наступному  навчальному році.  

У закладі, порівняно з минулим роком, знизився рівень захворюваності вихованців. 

Так,  кожним вихованцем через хворобу пропущено 6,5  днів, порівняно з 12  у минулому 

році.  Індекс захворювання  по закладу  також знизився  і становить  6,4. Питання 

оздоровлення дітей обговорювалося 6 нарадах при директору, виробничій нараді, раді 

закладу. Педагоги закладу спільно з медичним персоналом та батьками шукали шляхи 

поліпшення здоров’я дошкільників та учнів.  У комплексі  щорічно проводиться конкурс 

«Найздоровіша дошкільна група», «Найздоровіший клас».  За результатами 2018/2019 

року переможцями стали  група № 4 (вихователі Подобєдова О.О.,Потапова Г.І.) та 3 клас 

(вчитель Муляревич В.В.).  

  Однією з основних умов збереження і зміцнення здоров’я вихованців є   

раціональне харчування. На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах від 22. 11. 2005 року 

№ 1591, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 
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затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством 

охорони здоров’я України від 17. 04. 2006 року № 298/227 у навчально-виховному 

комплексі протягом поточного року забезпечувалось виконання натуральних норм 

харчування шляхом введення в раціон дітей продуктів натурального походження з 

високою харчовою і біологічною цінністю. Раціон харчування збалансовувався відповідно 

добової потреби організму дитини в білках, жирах та вуглеводах. 

Продукти харчування, продовольча  сировина та супутні матеріали потягом року 

постачалися в комплекс приватними підприємцями  та організаціями, визначеними 

рішенням тендерного комітету при відділі освіти Уманської міської ради.  При прийомі 

продуктів до закладу адміністрацією та комірником Зозулею Л.П. проводився суворий 

контроль за їх якістю, систематично перевірялися необхідні супроводжуючі документи, 

які підтверджували належну якість та безпеку отриманих харчових  продуктів,   

продовольчої сировини та супутніх матеріалів. Для контролю за виконанням 

затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою Федорчук М.О. 

систематично  здійснювався обліку виконання натуральних норм харчування.  

   При детальному аналізі виконання натуральних норм  за 2018 рік встановлено, 

що харчування вихованців НВК здійснювалось наближено до норми та  виконано  на 64% 

(в 2017 році - на 67%). Спожито основних білкових  продуктів: м’яса – 50%,  риби  та 

рибопродуктів – 74%, олії – 129%, сиру твердого – 50%, сиру кисломолочного – 69%, 

масла вершкового –86%, молока – 60%, сметани – 61%, яєць –75%.     Ситуація щодо 

споживання основних білкових продуктів значно покращилась порівняно з 2017 роком.   

   Середня вартість меню за 2018 рік становила: у групах  раннього віку – 19.44 грн.  

при нормі 21.70 грн., (90 % від норми); у дошкільних групах  - 23.63 грн. при нормі 30.00 

грн., (79 % від норми); у санаторній спец групі раннього віку –21.44 грн. при нормі 30 

грн., (71 % від норми); у дошкільних спецгрупах -  23.19 грн. при нормі 35.00 грн., (66 % 

від норми); для учнів 1-4 класів – обіди – 11.73 грн. про нормі – 10.00 грн., (117 % від 

норми); сніданки та вечері – 13.36 при нормі 14.00 грн. (95% від норми). 

Протягом календарного року початкова школа НВК отримувала безкоштовні гарячі 

обіди. Із 312 вихованців НВК (197 дошкільників та 115 школярів)  безкоштовно 

харчувалось 18 дітей, 50% оплати сплачувало 111 сімей. На постійному контролі 

адміністрації та медиків комплексу залишаються питання  дієтичного харчування  

вихованців.    

             Відповідно до річного плану роботи у 2018/2019 н. р. педагогічний колектив НВК 

продовжив працювати над єдиною науково-методичною проблемою: «Оновлення змісту, 

форм і методів організації освітнього процесу в контексті вимог Нової української 

школи»  та завдання: 

 1. Забезпечити наступність між освітніми підрозділами НВК в процесі реалізації ідей 

НУШ. 

2.  Осучаснити дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно вимог 

НУШ, нового Державного стандарту початкової освіти. 

3.  Забезпечити якісний методичний супровід педагогів НУШ. 

            Робота методичної служби закладу була спрямована насамперед на  підвищення 

фахової майстерності та професійної компетентності педагогів через систему 

колективних, групових та індивідуальних методичних заходів. 

На міську виставку педагогічних технологій було представлено  методичні 

посібники: серія брошур «Дидактичні посібники НУШ. Палички   Кюізенера для 

дошкільників та молодших школярів» (Нікітченко С.І.),  «Дидактичні посібники НУШ. 

Ігри Б. Нікітіна для дошкільників та молодших школярів» (Подобєдова О.О.) та 

«Дидактичні посібники НУШ. Блоки  Дьєнеша для дошкільників та молодших школярів» 

(Головач І.В., Деренівська О.О.); методичний посібник «Практика ранкових зустрічей в 

ЗДО» (творча група вихователів дошкільної ланки, керівник Новіцька Л.І.),  серію 

цифрових освітніх ресурсів на тему «Мовленнєва скарбничка» (фокус-група вчителів  
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початкових класів, керівник Муляревич В.В.). Протягом навчального року 18 (55%) 

педагогів  закладу  стали   учасниками  46 вебінарів, 3 педагоги  мають публікації  у 

збірнику УГПК.  Надіслано до друку у фахових періодичних виданнях конспект заняття за 

STRЕAM-технологією вихователя Нікітченко С.І.  Проте, жоден педагог не взяв участі в 

інтернет-конференціях та інтернет-семінарах.       

 У 2018/2019 н. р. значно поповнено та оновлено предметно-дидактичне та 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи в рамках 

проекту НУШ, серед якого 43 найменування  дидактичних посібників, таблиць, наборів 

демонстраційного та роздаткового матеріалу, приладів та обладнання для дослідно-

пошукової діяльності тощо.   Для дошкільників придбано 5 наборів ігор Б. Нікітіна.   

 Показником результативної роботи педагогічного колективу слід вважати активну 

участь вихованців НВК у культурному житті міста, міських творчих фестивалях, 

конкурсах, виставках. Хореографічний колектив НВК № 1 «Краплинки» (художній 

керівник Вовк О.Б.) став переможцем фестивалю «Хореографічні візерунки» та брав 

участь у VІІІ Міжнародному хореографічному фестивалі «Квітнева феєрія» (квітень 2019 

р.) і посів одне перше і два других місця. Вихованці хореографічного гуртка з дошкільних 

груп отримали перемогу у міському конкурсі «Уманські дзвіночки». Шість вихованців  

старших груп стали учасниками ІІ туру міського конкурсу дитячих робіт «Чарівні фарби, 

талановиті пальчики», спортивні команди НВК здобули ІІ місце у загальноміському 

заліку: І місце у «Веселих стартах», ІІІ – змаганнях з шашок, І – оздоровчої аеробіки. Дві 

учениці  здобули І та ІІ місця у міському конкурсі малюнків на тему: «Моє рідне місто в 

майбутньому». Всього  протягом 2018/2019 навчального року 32 дошкільників та учнів 

закладу стали переможцями міських та Всеукраїнських конкурсів та змагань. 

Велику допомогу педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу надає 

шкільна бібліотека (бібліотекар Бондаренко Л.В.). Бібліотечний фонд  щорічно 

оновлюється і становить  на кінець навчального року 3757  екземпляри, в тому числі – 

1974 підручників,  2212 екземплярів художньої та методичної літератури. Є 24 видання 

періодичної літератури, що налічує  1852 одиниць брошур та журналів. Протягом  

2018/2019  н. р.  послугами шкільної бібліотеки скористалося  121 учень,  33 педагоги. 

Значним досягненням педагогів та бібліотекаря є те, що  читачами бібліотеки стали  17 

дошкільників.  

До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні 

ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень. Замінено засувки опалювальної 

системи та чавунні радіатори (70 шт.). Заасфальтовано 50 м
2
 території  НВК; оздоблено і 

озеленено ділянки; виготовлено металеві навіси над вхідними дверима; додатково 

встановлено 3 відеокамери. За кошти державного бюджету, для реалізації програми НУШ,  

1 клас забезпечено ноутбуком,  проектором, ламінатором, принтером, шкільними партами, 

дидактичним та роздатковим матеріалом, конструкторами LEGO - всього на суму  121829 

грн..   Навчальний заклад забезпечений необхідним електрообладнанням, господарчими 

товарами:  придбані сучасні меблі (стінки, шафи, стільці дитячі), 4 шкільних дошки, 1 

водонагрівач, 2 холодильні камери, м’який інвентар (постільна білизна, килим, тканина на 

покривала та штори, дитячі костюми), посуд (чашки, тарілки та ін.), іграшки відповідно до 

віку дітей, методичні посібники, дидактичний матеріал для інноваційної діяльності, 

канцелярські товари. Але, відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів,  наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і 

науки України "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у 

дошкільному навчальному закладі" від 30 серпня 2005 року N 432/496  адміністрації НВК 

у наступному році необхідно придбати додаткові комплекти  постільної білизни та 

посуду,   придбати медичне обладнання, якого не вистачає згідно до Переліку.  

      Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії відділу освіти прийнято 

матеріалів та матеріальних цінностей   на загальну суму  306339  гривні. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
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Всі матеріальні цінності, які придбані за батьківські та благодійні кошти вчасно 

обліковані відповідальними особами (наказ НВК №1 від 02.01.2019 року № 4 «Про 

створення комісії з питань оприбуткування та контролю за використання спонсорської 

допомоги, списанню малоцінного господарського інвентарю, господарсько-будівельних 

матеріалів та перевірці обліку основних засобів і малоцінного господарського 

інвентарю»). Результати фінансової діяльності закладу висвітлюються та оновлюються 1 

раз  на місяць на сторінках сайту, що дозволяє переконатися у прозорості та 

раціональному використанні батьківських коштів. 

 У НВК створені необхідні умови для дотримання прав громадян звернутися із 

зауваженнями,  скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності закладу, заявою  або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних,  особистих прав і законних 

інтересів та скаргою про їх порушення. Є інформаційні таблички, на яких розміщені 

графіки прийому директором  та заступником директора, номери «телефону довіри», для 

удосконалення роботи із зверненнями громадян, на сайті НВК створено сторінку 

«Звернення громадян».  

Особистий прийом громадян з усіх питань, віднесених до його компетенції, 

здійснювали директор, заступник директора з НВР, голова профспілкової організації 

закладу згідно з графіком, затвердженим наказом від 02.01.2019 року №6 «Про 

затвердження графіку прийому громадян у 2019 році».  

Кожне із звернень реєструється та розглядається в установленому законодавством 

порядку.  Усі порушені питання максимально вивчаються, надаються обґрунтовані 

відповіді.  

Протягом  звітного періоду до НВК надійшло 57 звернень.   

     У зверненнях порушувалися такі питання: працевлаштування,  якості харчування, 

влаштування в заклад. 

Найбільше звернень стосувалося питання  влаштування дітей в заклад  та 

працевлаштування. 

 

Директор НВК №1                                        В.М. Кривда 


