
 

 

Мета діяльності: 

 

 аналіз якості освітньо-кваліфікаціного забезпеченя навчально-

виховного процесу педагогічними кадрами; 

 навчально-методичне консультування педагогічних і керівних 

працівників міста; 

 організація безперервного удосконалення фахової освіти та 

кваліфікації педагогічних та керівних кадрів; 

 експертна оцінка якості із результативності навчально-виховної роботи 

педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та 

освітньо-кваліфікаційних стандартів; 

 організація пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження 

методики, технологій навчання і виховання, удосконалення форм і 

методів роботи з педагогами, участь в організації діяльності 

експериментальних педагогічних майданчиків, творчих, динамічних 

груп; 

 виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного 

педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх 

технологій і досягнень науки; 

 організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на 

розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників; 

 навчально-методичне консультування та координація діяльності 

методичних кабінетів закладів освіти; 

 координація методичної діяльності з ВОІПОПП; 

 організація та проведення педагогічних заходів; 

 проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, 

банків педагогічної інформації; 

 організація та навчально-методичне забезпечення діяльності соціально-

психологічної служби дошкільних закладів; 

 вивчення умов розвитку вихованців дошкільних навчальних закладів; 

 вивчення стану та результатів роботи педагогів закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мережа  дошкільних навчальних закладів міста 

 

В місті функціонує  47  дошкільних  навчальних закладів, в яких 

виховується понад 13100 дітей:  

46-комунальної власності, 1- ДНЗ № 39 державної форми власності 

(УМВС України у Вінницькій області). 

З метою розвитку мережі дошкільних навчальних закладів комунальної 

власності протягом 2006-2010 років здійснено наступні заходи: 

 у 2008 році введено в експлуатацію ДНЗ № 3 (в мікрорайоні Поділля);  

 прийнято до комунальної власності територіальної громади ДНЗ № 1 ВАТ  

АК «Вінницяобленерго» в 2008 р. та ДНЗ  №  50  ВАТ «Вінницький  

агрегатний  завод» в 2010 р; 

 перепрофільовано НВК:СЗШ  I  ступ. – ДНЗ  №№ 18 та 34 в ДНЗ №№ 18, 

34;   

 відкрито 55 груп в діючих дошкільних навчальних закладах. 

На даний час відсоток охоплення різними формами дошкільної освіти 

дітей міста складає 66,4% (Україна – 65,8%). 

Відсоток охоплення дошкільними закладами складає 65,3% (Україна -

56%). 

В місті створюються належні умови для здобуття дітьми 5-річного віку 

якісної дошкільної освіти, охоплено різними формами освіти 95 % дітей 5-

річного віку (Україна -56 %).  

З метою реалізації «Міської Програми роботи з дітьми, що не 

відвідують дошкільні навчальні заклади» здійснюються консультування 

батьків в Центрі роботи з батьками при ММК та в закладах, залучення дітей у 

групи короткотривалого перебування, надання методичної, психологічної та 

соціальної допомоги. 

В 14 дошкільних навчальних закладах працюють групи 

короткотривалого перебування по підготовці дітей до школи у відповідних 

вікових групах. Організовано роботу груп короткотривалого перебування для 

дітей з особливими потребами – інклюзивні.  

В місті створено та розвивається мережа закладів та груп санаторного 

та компенсуючого типу для дітей: 

 з  ранніми  проявами  туберкульозної інфекції,  малими  та  

затухаючими  формами  туберкульозу; 

 з вадами  зору; 

 з вадами мовлення,  

 захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового 

тракту, опорно-рухового апарату. 

Можливість оздоровитися в них мають 2135 дітей. 

З метою моніторингу реальної черги дітей на влаштування в дошкільні 

заклади управлінням освіти створено електронний банк даних дітей, які 

отримують освіту в дошкільних навчальних закладах міста та електронну 

базу черги дітей на влаштування в дошкільні заклади. 

 Станом на 20.04.2011 року черга становить 560 дітей, що на 27 % 



менше порівняно з минулим роком.  

 

З метою подальшого розвитку мережі заплановано: 

 відновити роботу 15 груп в ДНЗ міста протягом 2011 року; 

 продовжити роботу щодо передачі у комунальну власність 

відомчого закладу № 78, який знаходиться на балансі Державного 

підприємства Міністерства оборони «732 Вінницький ремонтний завод»; 

 розпочати проектні роботи по дошкільному навчальному  закладу  

  вул. Черняховського, 179 (Сабарів) ;  

 в рамках Угоди щодо регіонального розвитку Вінницької області в І 

кв. 2012 року планується завершити будівництво дошкільного навчального 

закладу в мікрорайоні «Поділля» на 280 місць.  

 

Організація харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах. 

З метою покращення якості харчування в дошкільних навчальних 

закладах з 01.09.2010 р. збільшено вартість харчування в день на одну 

дитину: 

 для дітей віком до 3 років з 7 грн. до 9 грн.; 

 для дітей віком від 3 до 7 років з 10,5 грн. до 14 грн. 

 

Досягнення 

Вперше за історію Всеукраїнської виставки - презентації «Інноватика в 

освіті України» в 2009 році перемогу і золотий диплом отримав ДНЗ №35, 

завідуюча Горобчук Н.С., також за участь в Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти України – 2010», цей заклад нагороджено бронзовою 

медаллю. 

На другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011» два 

заклади м.Вінниця стали переможцями в номінації «Інноватика в освіті 

України-2011»: ДНЗ№35 завідуюча Горобчук Н.С.(ейдетика) отримав срібну 

медаль; ДНЗ№31, завідуюча Дацюк Н.В. (експериментальний майданчик з 

екологічного виховання), отримав  бронзову медаль. 

 

Започаткування 

З метою забезпечення повноцінних умов життя та розвитку 

наймолодших членів громади м. Вінниці реалізується програма «Вінниця – 

місто, дружнє до дітей». 

 Цікавим нововведенням минулого навчального року в  системі 

дошкільної освіти міста є: 

 створення єдиної комплексної інформаційної системи дошкільної 

освіти; 

 створення web-сайтів дошкільних навчальних закладів. 

 

 

 
 


