
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

14 січня   2013 року                          м.Здолбунів       № 06 

Про  підсумки вивчення стану та   

перспектив розвитку дошкільної  

освіти Здолбунівського  району 

 

Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 12 лютого 2007 

року № 58, плану роботи відділу освіти на 2012 рік, схваленого колегією відділу освіти 

райдержадміністрації від 22 грудня 2011 року та  затвердженого наказом відділу освіти 

від 28 грудня 2011 року № 338, на виконання наказу відділу освіти від 25 вересня 2012 

року № 217 «Про вивчення стану та перспектив розвитку дошкільної освіти 

Здолбунівського  району», протягом жовтня-грудня 2012 року проведено вивчення 

стану дотримання діючого законодавства в галузі дошкільної освіти району.  

Виходячи з зазначеного вище,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інформацію про підсумки вивчення стану та  перспективи розвитку дошкільної 

освіти Здолбунівського  району згідно додатку, взяти до уваги. 

 

2. Відділу освіти Здолбунівської  райдержадміністрації: 

2.1. Здійснити контроль за результатами виконання пропозицій, виявлених під час 

вивчення стану та перспектив розвитку дошкільної освіти Здолбунівського  району  

Грудень 2013 року 

 

3. Методичному кабінету: 

3.1.Забезпечити методичний супровід організації навчально-виховної роботи в 

дошкільних навчальних закладах, надати допомогу щодо організації методичної роботи, 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний  процес. 

 Постійно 

4.Адміністрації дошкільних навчальних закладів: 

4.1. Провести аналіз результатів перевірки стану та перспектив розвитку дошкільної 

освіти Здолбунівського  району, розробити заходи з усунення виявлених недоліків. 

До 1 березня 2013 року 

4.2. Забезпечити виконання пропозицій, викладених у довідці. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти 

райдержадміністрації Вітень З.В. 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                      В. М. БОНДАРЧУК 



Додаток  

до наказу відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації  

14 січня 2013  року № 6 

ДОВІДКА 

про підсумки вивчення стану та  перспектив розвитку  

дошкільної освіти Здолбунівського  району  

 

Дошкільна освіта у процесі загального розвитку системи освіти в Україні на всіх етапах 

була її специфічною галуззю з властивими тільки для неї багатьма підходами в організації та 

управлінні. Про розвиток дошкільної освіти, підняття суспільного рейтингу професії педагога, 

повернення її престижності сьогодні говорять з усіх трибун - від  вихователя дошкільного 

закладу до Президента держави. Питання розвитку дошкільної освіти стало пріоритетним в 

діяльності нинішнього Уряду України. Президент України Віктор Янукович назвав дошкілля 

«фундаментом сучасної безперервної освіти» і закликав зробити його міцним. Оголошено 

«хрестовий похід» за повернення дошкільних навчальних закладів, використання їхніх 

приміщень за прямим призначенням.  

Про значимість розвитку дошкільної освіти свідчить, що у 2011 році вперше за 

існування незалежної України постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2011 року 

№ 629 прийняття Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період 

до 2017 року, прийняття Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 

загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», що 

передбачає обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку, проведення І 

Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти;  проведення перших Всеукраїнських 

Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників з метою вдосконалення розвитку всіх форм 

дошкільної освіти, забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, вивчення 

проблем, з якими стикаються батьки майбутніх першокласників; введення 27 вересня 

Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України спільно з Всеукраїнською асоціацією 

працівників дошкільної освіти  Всеукраїнського  Дня дошкілля; прийняття стандарту 

дошкільної освіти – нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти; затвердження 

Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», проведення 

Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий Інтернет-сайт  дошкільного навчального закладу», 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий дошкільний навчальний заклад», Всеукраїнського 

фестивалю «Гармонія руху» тощо.       

В основу організаційної, управлінської та методичної діяльності відділу освіти покладена 

Програма розвитку дошкільної освіти Здолбунівського району на 2011-2017 роки, схвалена 

розпорядженням голови Здолбунівської районної державної адміністрації від 01 лютого 2011 

року № 46.  

Питання максимального охоплення дітей суспільною дошкільною освітою та 

вихованням, розвиток творчого потенціалу дітей, враховуючи їх інтереси, природні здібності, 

нахили, індивідуальні особливості; зміцнення психічного і фізичного здоров’я дошкільнят, 

забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного фізичного розвитку;  створення в закладі 

умов для повноцінної соціалізації дитини, як громадянина держави, формування їх правової 

культури; мовленнєвий  розвиток дітей; створення оптимального розвивального середовища в 

дошкільному закладі для повноцінного розвитку дитячої особистості; забезпечення 

професійного росту педагогічних працівників дошкільних установ району, шляхом 

упровадження інтерактивних форм методичної роботи стало пріоритетним завданням району та  

сприяло подальшому вдосконаленню дошкільної системи освіти. 

Питання дошкільної освіти слухаються на нарадах керівників закладів освіти: 22 квітня 2009 

року «Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних 

закладах», 22 травня 2009 року «Про роботу колективів дошкільного навчального закладу 

«Сонечко» Копитківської сільської ради та Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, дошкільного навчального закладу № 3 «Ладоньки» м. Здолбунова та Здолбунівської 

загальноосвітньої  школи І ступеня № 7 у забезпеченні наступності в навчально-виховному 



процесі та стан охоплення дітей дошкільною освітою шляхом створення консультпунктів при 

дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах району», 25 жовтня 

2011 року «Організація роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, 

перспективи розвитку дошкільної освіти».  

Видаються накази, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в районі, а 

саме: 27 січня 2010 року № 14 «Про роботу керівників навчальних закладів щодо дотримання 

Державних санітарних правил і норм утримання дошкільних навчальних закладів», від 11 

березня 2011 року № 62 «Про програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки», від 25 

жовтня 2011 року № 268 «Про результати вивчення стану організації роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні навчальні заклади, перспективи розвитку дошкільної освіти», 06 грудня 

2011 року № 308 «Про забезпечення контролю щодо проходження медоглядів працівниками 

дошкільних навчальних закладів», 12 грудня 2011 року № 313 «Про підсумки малого 

фронтального контролю в дошкільному навчальному закладі «Чебурашка» м. Здолбунова, від 

06 квітня 2012 року № 83 «Про проведення малого фронтального контролю у дошкільному 

навчальному закладі «Грайлик» м. Здолбунів.  

Відповідно до річного та перспективного планів роботи відділу освіти, на виконання наказу 

від 25 вересня 2012 року № 217   протягом жовтня-грудня вивчено стан дошкільної освіти в 

районі.  

Вивчення якості дошкільної освіти проводиться під час атестації дошкільних навчальних 

закладів, відповідно до графіка, затвердженого обласною експертною атестаційною комісією.  

За звітний період (з 2008 року) проатестовано 7 дошкільних закладів, а саме: «Волошка», 

«Калинка» Уїздецької сільської ради, № 2 «Дзвіночок», № 5 «Усмішка» Здолбунівської міської 

ради,  «Ромашка» Здовбицької сільської ради, «Вишенька»  Бущанської сільської ради,  

«Малятко» Мізоцької селищної ради, 1 з  них, «Усмішка»,  з відзнакою. 

Питання максимального охоплення дітей суспільною дошкільною освітою та 

вихованням стало пріоритетним завданням району з прийняттям Закону України «Про 

дошкільну освіту», /пунктом 1 статті 4 визначено, що дошкільна освіта є обов'язковою 

первинною складовою частиною безперервної освіти в Україні/. Це питання, в першу чергу, 

розглядалося у світлі надання дітям однакових стартових умов для навчання в школі. Аналіз за 

5 останніх років показує значну роботу відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації, 

органів місцевого самоврядування, керівників дошкільних навчальних закладів щодо 

розширення мережі ДНЗ 

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 

Навчальні 

заклади 
15 15 21 21 21 

місто село місто село місто село місто село місто село 

6 9 6 9 6 9 6 15 6 15 

груп 56 56 56 69 69 

місто село місто село місто село місто село місто село 

42 14 42 14 42 14 45 24 45 24 

 

Для забезпечення дошкільної освіти дітей у 2011 році відкрито Спасівський дошкільний 

навчальний заклад Спасівської сільської ради в орендованому приміщенні Цурківської 

загальноосвітньої школи І ступеня з групою короткотривалого перебування дітей, 

П’ятигірський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» П’ятигірської сільської ради в 

орендованому приміщенні П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з групою 

короткотривалого перебування дітей, Івачківський дошкільний навчальний заклад в 

орендованому приміщенні Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Білашівський 

дошкільний навчальний заклад (охоплення дітей Білашівської  та Старомощаницької сільських 

рад) у вільній половині приміщення початкової ланки Білашівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів, яке було передано в оперативне управління сільської ради,  Дерманський Перший, 

Дерманський дошкільні навчальні заклади (відповідні сільські ради та орендовані приміщення 

навчальних закладів).  

Відкрилися групи з короткотривалим перебуванням дітей в дошкільному навчальному 

закладі «Сонечко» Будеразької сільської ради в орендованих приміщеннях Новомощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Ступнівського навчально-виховного комплексу 



«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей», що забезпечило охоплення дітей 

Ступнівської, Маломощаницької, Новомощаницької сільських рад, «Ромашка» Здовбицької 

сільської ради в орендованому приміщенні Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

група в дошкільному навчальному закладі «Сонечко» Глинської сільської ради.  Всього було 

відкрито 6 дошкільних навчальних закладів та 4 групи у діючих, додатково охоплено 136 дітей.   

У 2011 році відкрито додаткові групу в дошкільних навчальних закладах «Дзвіночок» 

Здолбунівської міської ради та «Теремок» Урвенської сільської ради, а 19 грудня 2011 року - 

додаткове відремонтоване приміщення дошкільного навчального закладу «Малятко» Мізоцької 

селищної ради, що дало можливість залучити понад 40 дітей у двох групах.  

На разі відбувається процедура реорганізації в навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» відреконструйованого 

дошкільного навчального закладу Білашівської сільської ради та місцевої школи. Триває 

капітальний ремонт приміщення додаткової групи дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

Глинської сільської ради для переведення її з короткотривалого перебування дітей в повний 

режим роботи. 

Продовжується реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу с. Івачків 

Миротинської сільської ради; тривають роботи по виготовленню кошторисно – проектної 

документації на реконструкцію частини приміщень Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» під дитячий садок.  

Проте, збільшення чисельності населення гостро ставить питання щодо побудови нових 

дошкільних навчальних закладів в м. Здолбунові та с. Здовбиця, с. Новомильськ, відкриття груп 

у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» Глинської сільської ради, «Волошка» 

Уїздецької сільської ради, реконструкція на дві групи дошкільного навчального закладу 

«Калинка» Уїздецької сільської ради.   

   Розпорядженням голови адміністрації від 15 листопада 2012 року № 641 схвалена 

програма будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів на 2013-2017 роки, яка 

передбачає відповідне фінансування з районного бюджету.  

Розширення мережі сприяло ширшому  охопленню дітей дошкільною освітою. У 

дошкільних навчальних закладах району охоплено суспільною дошкільною освітою 1649 дітей, 

що складає 46 %. Кількість дітей, залучених до дошкільних закладів, щорічно зростає: 

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 

дітей 1357 1378 1410 1561 1648 

 місто село місто село місто село місто село місто село 

 1085 272 1094 284 1132 278 1203 358 1233 416 

% 

охоплення 

46 44 44 46 46 

З них місто село місто село місто село місто село місто село 

 74 18 70 18 70 16 71 20 71 20 

Згідно наказу відділу освіти від 1 квітня 2008 року № 95 при дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах створено консультпункти з метою надання 

консультативної допомоги батькам, що виховують дітей дошкільного віку. Створення таких 

консультпунктів дало можливість забезпечити 98 % охоплення дітей 5-річного віку дошкільною 

освітою, як альтернативною формою здобуття дошкільної освіти. Нині робота в 

консультпунктах району спрямована відповідно Примірного положення про консультативний 

центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 30 червня 

2011року № 714. Як показала перевірка, переважно в усіх закладах потребує вдосконалення 

робота консультпунктів. 

 З метою забезпечення наступності між дошкільною та загальноосвітньою освітою 

налагоджена співпраця дошкільних навчальних закладів із початковою ланкою загальноосвітніх 

навчальних закладів: спільні засідання методичних об’єднань, екскурсії дошкільнят до школи, 

участь у святах тощо. Зразком такої співпраці є відкриття груп з короткотривалим 

перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Із перевірених дошкільні 



навчальні заклади смт. Мізоч, с. Уїздці, с. Здовбиця, «Грайлик» м. Здолбунів уклали угоди з 

навчальними закладами про співпрацю. 

Дошкільні заклади працюють за визначеним режимом роботи. Тривалість перебування в 

них дітей від 3 год. до 12.00 год. В окремих дошкільних закладах, з метою охоплення дітей 5-

річного віку дошкільною освітою, практикується перебування частини дітей в 

короткотривалому режимі (до 3 годин). Це в дошкільних навчальних закладах Здовбицької, 

Копитківської сільських рад. 

Не дивлячись, що мережа дошкільних закладів розширилась протягом останніх років, 

черговість на влаштування в ДНЗ залишається актуальною. 

2008 2009 2010 2011 2012 

729 789 683 622 803 

місто село місто село місто село місто село місто село 

610 119 711 78 611 72 520 102 682 121 

Як бачимо, такі цифри спаду черговості до 2011 року пояснюють розширення мережі, а 

росту 2012 року - приріст дитячого населення району та і звичайно те, що при народженні 

дитини (місто) батьки подають заяви на влаштування дитини одночасно у кілька дошкільних 

закладів. Групи у дошкільних навчальних закладах переповненні, на 100 місцях  виховується: 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

113 115 118 124 128 

місто село місто село місто село місто село місто село 

134 69 135 73 140 71 144 85 148 88 

Дошкільні навчальні заклади району повністю укомплектовані педагогічними кадрами, їх 

в районі 150. З них 15 завідувачів, 5 вихователів-методистів, 106 вихователів, 15 музкерівників, 

2 фізінструктора, 7 практичних психологів. 35 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 

24 – І категорію, 14 – спеціалісти ІІ категорії, 62 – спеціалісти. 17 педагогів мають звання 

«вихователь-методист», 1 - звання «старший вихователь», 5 – нагороджені нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України», 1 – нагрудним знаком «Софія Русова». Штати дошкільних 

навчальних закладів в основному приведені до Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 

листопада 2010 року № 1055.   

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами в 

дошкільному навчальному закладі №5 «Усмішка» Здолбунівської міської ради забезпечено 

впровадження інклюзивної освіти.  Дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. 

Здолбунова з 2010 року є учасником регіонального експерименту з теми «Формування 

готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання» під керівництвом лабораторії інклюзивної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

У дошкільних навчальних закладах діти охоплені постійним медичним 

обслуговуванням. Дошкільні навчальні заклади міста Здолбунів та смт. Мізоч укомплектовані 

посадами медичних сестер, які проводять відповідну роботу згідно посадових обов’язків. 

Відповідно до Типових нормативів штатних розписів в дошкільному навчальному закладі 

«Малятко» Мізоцької селищної ради введено посаду дієтичної сестри. 

У сучасних економічних умовах не вирішеною залишається проблема фінансування 

дошкільних закладів у повному обсязі, що не дозволяє на належному рівні зміцнювати 

матеріально-технічну базу, вдосконалити розвиваюче середовище. Поряд з державним 

фінансуванням поповнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів відбувається за 

рахунок спонсорської  та благодійної допомоги.  

В 2012 році на фінансування дошкільної галузі виділено 12 605 000 грн., з них 833 500 грн. – 

на розвиток, 11 771 500 грн. – на утримання дошкільних закладів, у порівнянні з 2011 роком 

відповідна цифра становила 9 601 600 грн., з них 821 600 грн. на розвиток дошкільної освіти.  

Зростає середня вартість утримання одного вихованця  у дошкільному закладі. 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

5722 5672 7866 8159 8491 

місто село місто село місто село місто село місто село 

6205 5240 5777 5567 7709 8023 7993 8325 8287 8695 



Велика увага в перевірених закладах приділяється організації харчування вихованців. 

Харчоблоки обладнані з дотриманням вимог і норм. Проблемним залишається часта заміна 

посуду та побутових приладів, що зводиться до використання значних коштів. З метою 

попередження шлунково-кишкових захворювань, отруєнь, зберігаються продукти згідно з 

вимогами Інструкції з організації харчування дітей у  дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 

науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227. Харчування дітей доброякісне, відбувається у 

чітко встановлені години, однак не достатнє.  Вартість харчування на одну дитину є низькою 

для повноцінного харчування дітей та становить: 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

4.90 4.95 5.80 6.70 7.49 

місто село місто село місто село місто село місто село 

6.00 3.80 6.00 3.90 7.00 4.60 8.05 5.33 9.65 5.39 

 

Як би хотілось показати рівні умови міських та сільських дітей, однак по статистичних 

даних ми бачимо цю відмінність.   

Так, виконання норм харчування у 2012 році виконано на 63,3 %, що на 5,3 % більше у 

порівнянні з 2011 рік (станом на 01.01.2012) відповідна цифра складала 58 %, що є одним з 

найнижчих показників в області.  

№ 

п/п 
Назва продукту 

Середній 

показник 

виконання         

(у %) 2012 

рік 

Виконання 

норм (у %) 

2012 рік 

Середній 

показник 

виконання         

(у %) 2011 рік 

Виконання норм 

(у %) 

2011 рік 

місто село місто село 

 1. М’ясо( кг) 74,7 87,7 61,7 68 81 55 

 2. Риба ( кг) 51,4 46,8 56 39 38 40 

 3. Олія соняшникова 

(кг) 
107,9 108,8 107 112 116 107 

 4. Масло вершкове (кг)   86,2 80,6 91,8 86 84 87 

 5. Молоко ( л) 62,3 65 59,6 60 53 66 

 6. Сир кисломолочний 

(кг) 
10,4 20,8 0 0 0 0 

 7. Сир твердий (кг) 30,6 53 8,2 11 13 9 

 8. Яйце ( шт.) 47,3 56,3 38,3 41 56 26 

 9. Цукор ( кг) 96,7 100 93,4 96 96 96 

10. Картопля ( кг) 106,2 108,6 103,8 104 110 98 

11. Овочі ( кг) 91,4 93,5 89,2 82 80 84 

12. Фрукти ( кг) 35,5 19,8 51,2 39 16 61 

13. Соки ( кг) 21,9 24,6 19,2 14 19 8 

 Середній показник 

виконання норм харч. 

по району (у %) 

63,3 66,6 60 58 59 57 

Найбільш не доотримують діти кисломолочні продукти, сири, фрукти та соки.  Вода для 

пиття дітям дається лише кип’ячена, зберігається в чистій закритій посудині. Питання 

організації харчування перебуває на постійному контролі перевірених закладів. Медичні сестри 



складають перспективне та щоденне меню, слідкують за правильною обробкою та закладкою 

продуктів, виходом якісної, смачної їжі, разом з бракиражною комісією контролюють 

правильність зберігання продуктів, термін їх придатності. Все це облікується в реєстраційному 

журналі.  
Серед перевірених закладів лише в дошкільному навчальному закладі «Волошка» 

Уїздецької сільської ради проводиться С-вітамінізація, у літній оздоровчий період 

організовується додатковий прийом їжі (другий сніданок).  Документація з харчування, в 

основному, відповідає Інструкції з харчування, проте варто звернути увагу на ведення книги 

складського обліку в дошкільному навчальному закладі «Калинка» Уїздецької сільської ради, 

затвердити картотеку страв в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» м. Здолбунів. В ряді 

сільських дошкільних закладів графік видачі їжі на групи та меню варто розмістити біля 

віконця видачі, а   копії рішень сесії про встановлення вартості на харчування – у куточку для 

батьків.  

Проаналізувавши накази про стан організації харчування  в перевірених закладах, 

потрібно зазначити, що вони є наявними, в них аналізується виконання норм харчування, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, формування у дітей культурно-гігієнічних навичок. 

Проте, аналіз самого харчування є однобоким та поверхневим. Показниками правильної 

організації   харчування в дошкільних навчальних закладах є показники здоров'я дітей. 

Потребує висвітлення питання ступеня фізичного розвитку дітей за результатами 

антропометричних вимірювань, поширеність захворювань, у тому числі шлунково-кишкових, 

індекс  здоров'я,  збалансованість харчування, відповідність фізіологічним потребам, 

порівняння зі станом фізичного розвитку дітей, їх відношенням до їжі (з’їдають - не з’їдають).  

Оцінкою адекватності  харчування є рівень захворюваності дітей, особливо шлунково-

кишковими інфекціями, гострими респіраторними  інфекціями,  тому,  що  при  неправильному 

харчуванні  знижується  імунітет  і зменшується захисна функція дитячого організму. Особливо 

це стосується дошкільних закладів, де є посада медичних сестер та ведеться журнал 

антропометричних даних. 

Адміністрація закладів прикладає значні зусилля для вдосконалення матеріально-

технічної бази дошкільних закладів. Важливою умовою функціонування дошкільних закладів є 

належний стан приміщень, забезпечення санітарно-гігієнічного та теплового режиму в 

закладах. Для поповнення  матеріально-технічної, навчально-методичної бази поряд із 

бюджетними коштами, керівники дошкільних навчальних закладів проводять значну роботу по 

залученню позабюджетних коштів, беруть участь у грантах. В 2010-2011 навчальному році 

дошкільні навчальні заклади міста Здолбунів № 2 «Дзвіночок» та «Грайлик» стали учасниками 

проекту громадської організації фізкультурно-оздоровчого реабілітаційного комплексу «Тонус» 

за підтримки ПМГ ГЕФ програми розвитку ООН «Підвищення обізнаності населення про 

енергозбереження» (в рамках програми повна заміна вікон у цих дошкільних закладах). Восени 

2010 року дошкільний навчальний заклад «Теремок» с. Гільча Друга взяв участь та став 

переможцем в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад «Теплота твого 

серця» за двома напрямками: «Енергозберігаючі технології» та «Покращення соціальних 

послуг». Загальний кошторис проекту 52 тис. грн., з них – 35 тис. - кошти фонду проекту. В 

межах коштів проекту оновлена та підведена у третю групу система теплопостачання, що дало 

змогу відкрити групу в грудні 2011 року. Сьогодні можна до безкінечності вести перерахунок 

скільки зроблено, придбано обладнання та інших матеріалів та обладнання керівниками 

дошкільних закладів з метою створення належних умов для навчання та виховання дошкільнят, 

але  при нагоді потрібно перш за все подякувати за проведену роботу. 

Актуальним є питанням використання інформаційних комп’ютерних технологій в 

дошкільних навчальних закладах. Дошкільні навчальні заклади міста Здолбунів та селища 

Мізоч забезпечені комп’ютерною технікою та підключенні до мережі Інтернет. Створено 

інтернет - сайт дошкільного навчального закладу № 5 «Усмішка» м. Здолбунова (завідувач 

Кадлубіцька Ж.В.), що взяв участь у ІІ обласному етапі конкурсу «Кращий Інтернет – сайт 

дошкільного навчального закладу», номінація «Web-сайти дошкільних навчальних закладів 

загального розвитку», зайняв друге місце. В процесі створення сайти окремих дошкільних 

навчальних закладів міста.  



Оптимальна для педагогів дошкільних навчальних закладів є структура і система 

методичної роботи в районі. Її складають: методичне об’єднання завідувачів та вихователів-

методистів дошкільних навчальних закладів (керівник Назаренко Т.Л., завідувач дошкільного 

навчального закладу № 3 «Ладоньки» м. Здолбунова), школа молодого вихователя-методиста 

дошкільного навчального закладу (керівник Лаба Н.Г., вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу № 5 «Усмішка» м. Здолбунова), методичне об’єднання вихователів 

дошкільних навчальних закладів (керівник Павленко А.О., вихователь дошкільного 

навчального закладу «Чебурашка» м. Здолбунова), школа молодого вихователя дошкільного 

навчального закладу (керівник Шевчук Л.В., вихователь дошкільного навчального закладу  

«Чебурашка» м. Здолбунова), семінар музичних керівників дошкільних навчальних закладів 

(керівник Ткачук В.В., музичний керівник дошкільного навчального закладу № 3 «Ладоньки» м. 

Здолбунова), семінар працівників дошкільних навчальних закладів сільської місцевості 

(керівник Лищун Л.В., завідувач дошкільного навчального закладу «Малятко» смт. Мізоч). 

Педагоги дошкільних навчальних закладів району працюють над науково-методичною 

проблемною темою: „Забезпечення змісту дошкільної освіти у процесі формування життєвої 

компетентності дитини у світлі Базового компоненту дошкільного освіти; реалізація гуманно-

особистісного підходу до кожного малюка на основі впровадження особистісно орієнтованих, 

інноваційних педагогічних технологій».  

 Важливим напрямом роботи визначено здійснення дошкільними навчальними закладами 

дослідно-експериментальної діяльності. Спостерігається позитивна динаміка збільшення 

кількості навчальних закладів та окремих працівників, які залучені до інноваційної діяльності. 

Це дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» м. Здолбунова (завідувач Пасько Л. М.) 

«Професійний розвиток педагогів в системі безперервної педагогічної освіти» та дошкільний 

навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. Здолбунова (завідувач Кадлубіцька Ж. В.) «Формування 

готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання». 

В районі активно працюють опорні дошкільні заклади обласного рівня:  дошкільний 

навчальний заклад № 3 «Ладоньки» м. Здолбунова (завідувач Назаренко Т. Л.) «Робота з 

батьками: нові підходи» та дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. Здолбунова 

(завідувач Кадлубіцька Ж. В.) «Інтегровані процеси в дошкільному навчальному закладі», 

районного рівня - дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» м. Здолбунова (завідувач 

Пасько Л. М.) «Підготовка дітей до навчання в школі».  

Дошкільні навчальні заклади №3 «Ладоньки» та № 5 «Усмішка»   уже впродовж багатьох 

років є базовим для організаційно-практичної частини курсів підвищення кваліфікації ОІППО з 

питань дошкільної освіти.  В установах створені належні умови для підвищення фахового рівня 

всіх категорій педагогічних працівників.  

Дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. Здолбунова (завідувач Кадлубіцька 

Ж.В.) зайняв друге місце в обласному конкурсі «Кращий дошкільний навчальний заклад року» 

(2011 р.) та представлений на ІІ Міжнародній виставці «Сучасний навчальний заклад – 2011» у 

м. Києві. Мізоцький дошкільний навчальний заклад «Малятко» Мізоцької селищної ради зайняв 

трете місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Дошкільний навчальний заклад 

майбутнього» (2012 р.) 

Педагогічні працівники дошкільних закладів району активні учасники районного та 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Дошкільна освіта», 

«Християнська етика». Так в 2010 році вихователь дошкільного навчального закладу № 5 

«Усмішка» м. Здолбунова Чудовець А.Л. в номінації «Християнська етика» зайняла ІІ місце в 

обласному етапі з літературно-музичним посібником «На світанку дитячих літ».  

В 2010 – 2011 навчальному році в видавництві «Мандрівець» вийшли в світ науково 

обґрунтовані методичні посібники вихователя-методиста дошкільного навчального закладу № 5 

«Усмішка» м. Здолбунова Лаби Н.Г. «Входимо у Світ» (2010 р.), «Відкриваємо Світ» (2010 р.), 

«Перетворюємо Світ» (2011 р.), схвалених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України, які презентують інтеграційний погляд та систему роботи над Базовою програмою «Я у 

Світі». На запрошення колег автор представляла матеріали на семінарах працівників 

дошкільних установ в м. Самбір Львівської області, в м. Остріг, м. Дубно, м. Млинів 

Рівненської області, як переможець номінації «Дошкільна освіта» ІХ обласного ярмарку 



педагогічної творчості провела майстер-клас з теми «Інтеграційні аспекти дошкільної освіти» 

на засіданні Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників післядипломної педагогічної освіти.   

 В 2010 році у видавничій групі «Основа» вийшов методичний посібник вихователя 

дошкільного навчального закладу «Чебурашка» м. Здолбунова Павленко А.О. «Гармонійний 

розвиток дитини через казку». Посібник містить цикл занять «Творимо добру казку». 

Інтегровані заняття об’єднують різні сфери Базового компоненту дошкільної освіти та зібрані в 

«тематичні дні» та «тематичні тижні». Реалізація завдань ліній розвитку побудована за 

режимними моментами. Слід зазначити, що такі дні органічно вписуються в блочно-модульну 

систему планування. 

Дошкільні навчальні заклади району працюють за Базовою програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» (дошкільні навчальні заклади № 3 «Ладоньки» м. Здолбунова, «Малято» 

Мізоцької селищної ради, «Пролісок» П´ятигірської сільської ради. Педагоги дошкільного 

навчального закладу №3 «Ладоньки» є учасниками обласної творчої групи з проблеми 

забезпечення методичного супроводу програми «Впевнений старт».  

 В більшості закладів району активно впроваджується у навчально-виховний процес 

авторська система планування Лаби Н.Г. Проте, педагогічні колективи творчо підходять до 

запропонованих систем, адаптують їх до свого закладу, створюють своє планування.  

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 5 «Усмішка» м. Здолбунова 

Лаба Н.Г. стала переможцем обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та  була 

відзначена як кращий педагогічний працівник дошкільної освіти області. За результатами 

педагогічної діяльності двоє педагогічних працівників дошкільної освіти (Назаренко Т.Л., 

завідувач ДНЗ №3 «Ладоньки» (2008 р.) та Лаба Н.Г., вихователь-методист ДНЗ №5 «Усмішка» 

м. Здолбунів (2012р.), удостоєні премії голови обласної державної адміністрації. 

Відповідно до Закону України № 2628-111 від 11 липня 2001 року «Про дошкільну 

освіту» та з метою підвищення професійної майстерності, виявлення та заохочення до творчості 

талановитих вихователів, підтримки їх ініціативи, творчого пошуку, обміну досвідом роботи, 

впровадження нових педагогічних знахідок, в районі щорічно проходить фестиваль 

педагогічної майстерності «Вихователь року». Педагоги показують високий рівень професійної 

підготовки, вміння впроваджувати кращі здобутки науки, інноваційні технології в практику 

роботи. 

В ході перевірки комісією було вивчено питання ведення ділової документації в 

дошкільних закладах. Хотілось би звернути увагу на два аспекти даного питання, це наявність 

документації,  відповідність її до Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 

жовтня 2012 року № 1059 та якісний показник. Дошкільні навчальні заклади привели перелік 

ділової документації до Примірної інструкції. Однак, за результатами перевірки поставлено 

питання посилити дану роботу у дошкільному закладі «Сонечко» Глинської сільської ради. 

Плани роботи в усіх закладах відпрацьовані із районним методичним кабінетом, 

відповідають специфіці роботи кожного закладу зокрема. Розроблені Програми розвитку 

закладів. Планування роботи затверджено відповідно до статутних вимог, схвалено 

педагогічною радою та затверджено завідувачем. Колегіальним постійно діючим органом 

управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада, на розгляд якої виносяться 

актуальні питання організації навчально-виховного процесу в закладі. Засідання педагогічної 

ради набуло новітніх нетрадиційних форм і методів, а саме: круглий стіл, педагогічний тренінг, 

захист ідей тощо. В методичній роботі перевага надається інтерактивним формам роботи з 

педагогами: брейн-рингам, педагогічним аукціонам, дискусійним клубам. Стимулюванню 

творчого потенціалу педагогів, формуванню їх творчого мислення сприяє проведення 

психолого-педагогічних тренінгів і педагогічних практикумів. В дошкільному навчальному 

закладі «Малятко» смт. Мізоч активно запроваджується метод портфоліо, як додатковий стимул 

розвитку й самовдосконалення педагога. 

Однак, при перевірці виявлено і ряд недоліків при оформленні документації та 

підготовки педрад. Підсумкові довідки містять недостатньо аналітики для висвітлення того чи 

іншого питання, аналіз поверхневий, не висвітлює всі сторони діяльності, відсутні конкретні 



статистичні дані (у тих випадках де це можливо),  рішення абстрактні, не вказано виконавців та 

терміну виконання (дошкільні навчальні заклади «Сонечко» Глинської сільської ради, 

«Калинка», «Волошка» Уїздецької сільської ради», частково «Малятко» Мізоцької селищної 

ради, «Сонечко» Копитківської сільської ради). Оформлення протоколу педагогічних рад не 

відповідає вимогам, не дотримано  схеми: СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — ВИРІШИЛИ. 

Виступаючі при обговорені доповіді взагалі переважно відсутні. Рішення приймаються після 

розгляду всіх питань. 

Аналогічні рекомендації надано керівникам відповідних дошкільних закладів при 

написанні підсумкових наказів. Всім керівникам необхідно посилити увагу на написання 

обов’язкових наказів відповідно до циклограми Примірної інструкції.  Особливу увагу 

приділити наказам з навчально-виховної діяльності (як кількісно, так і якісно). Рекомендовано 

розмежувати написання наказів з основної діяльності та з кадрових питань (дошкільні 

навчальні заклади  сіл Копитків, Новосілки, Уїздці, Глинськ, Кунин).  

Ділові папери, які надходять до закладу, реєструються у журналі реєстрації вхідних 

документів, а ті, що відправляються з нього - у журналі реєстрації документів, однак виявлені 

порушення у веденні даних видів документів у дошкільних навчальних закладах «Сонечко» 

Глинської сільської ради, «Калинка» Уїздецької сільської ради. 

Робота з батьками є одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільних навчальних 

закладів. Традиційно проводяться родинні свята, батьківські збори, всеобучі та перш за все 

щоденна зустріч з батьками при прийомі дітей та відповідно, коли їх забирають додому. Однак, 

ведення документації по роботі з батьками потребує вдосконалення: недосконало 

оформляються протоколи засідання батьківських зборів, не розмежовано  роботу із 

батьківським всеобучем (дошкільні навчальні заклади «Калинка» Уїздецької сільської ради, 

«Сонечко» Глинської сільської ради «Сонечко» Копитківської сільської ради, «Малятко» 

Мізоцької селищної ради, «Грайлик» Здолбунівської міської ради). Рекомендовано структуру 

по роботі з батьками привести у відповідність до статутних вимог.  

Дошкільні навчальні заклади району в своїй діяльності здійснюють місію диференціації і 

гуманізації (в ім'я дитини, для дитини), враховуючи інтереси, можливості і потреби самих дітей. 

Це і визначає критерії відбору нововведень, а також дозволяє розглянути різні співвідношення 

змін в змісті, педагогічних технологіях, організації діяльності дошкільних закладів. 

 

 

 

П Р О П О З И Ц І Ї: 

 

1. Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти Здолбунівського району вважати 

задовільним. 

 

1. Відділу освіти райдержадміністрації, керівникам дошкільних навчальних закладів: 

1.1. Забезпечити розширення мережі дошкільних навчальних закладів з метою охоплення 

дітей дошкільного віку дошкільною освітою. 

По мірі фінансування 

1.2. Тримати на контролі діяльність дошкільних навчальних закладів. 

Постійно 

1.3. Клопотати перед міським, селищним, сільськими головами про підвищення вартості 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району. 

До 29.12.2012. 

2. Керівникам дошкільних навчальних закладів: 



2.1. Удосконалити роботу консультпунктів відповідно до Примірного положення, 

затвердженого наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 30 червня 2011 року 

№ 714. 

Щорічно 

2.2. Сприяти поповненню матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладу. 

По мірі фінансування 

2.3. Ведення ділової документації привести у відповідність до Примірної інструкції з 

діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1059. 

Постійно 

2.4. Формувати систему освітніх послуг для рівного доступу до якісної освіти дітей 

дошкільного віку, що потребують корекції психофізичного розвитку. 

Постійно 

2.5. Забезпечити вчасне виявлення дітей з особливими потребами та сприяння забезпеченню 

їх корекційним навчанням та вихованням. 

Щорічно 

 

    

    

 

 


