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На виконання указу президента України № 244/2008 від 

20.03.2008 року «Про додаткові заходи щодо підвищення якості 

освіти в Україні», листа управління освіти Львівської міської ради № 

13-01-18 від 18.05.06 р., керуючись наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25.01.2005 року № 55 «Про запровадження 

звітування керівників дошкільних навчальних закладів», наказу ВО № 

189 від 09.05.2008 року, та враховуючи Примірне положення про 

порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про 

свою діяльність, я керівник дошкільного навчального закладу № 133 

м. Львова, звітуюсь перед педагогічним колективом, громадськістю. 

  Звітування моє здійснюється з метою утвердження 

відкритої і демократичної системи управління дошкільним 

закладом, запровадження колегіальної етики керівництва. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ЗДО 

САРВАС ІРИНА СТЕФАНІВНА 

(СТАЖ РОБОТИ 25 РОКИ) 

ОСВІТА - ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА 



 

Звіт охоплює основні напрями моєї діяльності як 
керівника: 

забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 
навчальним закладом; 

стимулювати вплив  громадськості на  прийняття та  виконання         
керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним закладом; 

персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього 
процесу у навчальному закладі;  

підвищення фахової кваліфікації педагогічних кадрів та професійний 
розвиток; 

забезпечення обов’язковості  дошкільної освіти дітей старшого 
дошкільного віку; 

створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, 
упровадження інноваційних підходів  до управлінської діяльності; 

соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та      
працівників; 

заходи щодо  зміцнення  та модернізації матеріально-технічної бази 
навчального закладу; 

залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх 
раціональне використання; 

зміцнення матеріально-технічної бази; 

стан захворюваності і дитячого травматизму. 

щотижня проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань 
діяльності навчального закладу, розгляд пропозиції, зауваження, прохань 
викладених батьками, радою, батьківськими комітетами тощо, інформація 
управління освіти про прийняті рішення. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гаслом нашого закладу ми вибрали слова 

                                                    Любові Забаштної: 

 
 
 
 

 
                                             Відкрити серце для добра. 
 
                                       Сказав мудрець: 
 
                                       Живи, добро звершай! 
                                       Та нагород за це – не вимагай. 
                                      Лише в добро та в вищу правду Віра, 
                                     Людину відрізняє від мавпи і від Звіра. 
                                      Хай оживає істина стара: 
                                     Людина починається з добра. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статус: державний навчальний заклад. 

Тип: Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 133            

Львівської міської  ради  Львівської  області  

Підпорядкування: Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської  ради 

Навчальна програма:  

• 1. Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку 
“Українське дошкілля”, програма для старших груп “Впевнений старт”.  

• Пріоритетний напрямок роботи:  музично - драматичний. 
•  
Заклад дошкільної освіти №133 збудований і зданий в експлуатацію 

30.11.1970 р. згідно Рішення Львівської міської ради депутатів трудящих від 1 

жовтня 1970 року № 510 

Функціонувало: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Станом на 2019 р. у ЗДО функціонує: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 груп 
( розрахований 
на 220 дітей ) 

8 дошкільних груп 4 ясельних 

 групи 

 

12 груп 

(  352 дитини ) 

9 дошкільних груп 3 групи 
раннього віку 

 



 

НАПОВНЕННЯ  ГРУП: 

“ВИШЕНЬКА” – 26 дитини  

“ВІНОЧОК” – 24 дітей  

“ВЕСЕЛИЙ КОЛОБОК”– 28 дитини  

“ ПІЗНАЙКО ”- 26 дітей  

“СОНЯШНИК ”– 39 дітей  

“КОТИГОРОШКО”– 32дітей 

“СОНЯЧНІ ПРОМІНЧИКИ”– 33 дитина 

“КВІТОЧКА”– 23 дітей  

“ЛЕВЕНЯ”– 31 дітей  

“ДЗВІНОЧОК ”– 30 дітей  

 “КАЛИНКА”– 33 дітей  

“БАРВІНОК”–32 дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
Кількість працівників 52 

Кількість педагогічних працівників 23 

Кількість технічних працівників 29 

Кількість з вищою освітою 13 

Спеціаліст I категорія 4 

Спеціаліст II категорія 5 

«Спеціаліст» 12 

 

 

 



 

 

 Педагогічний стаж 

Працівників станом на 01.06.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

І. Формування логіко-математичних уявлень у      

дітей засобами математичного проекту. 

II. Розвиток творчої особистості дошкільника 

засобами художньо-продуктивної діяльності. 

III. Національно – патріотичне виховання 

дошкільників в умовах сучасності. 

IV. Організація роботи в напрямку безпеки 

життєдіяльності та зміцнення здоров’я дітей влітку. 
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Аналіз навчально-виховної роботи 

Заклад дошкільної освіти (ЗДО) здійснює свою діяльність відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового 

компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Гранично 

допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах 

різних типів та форм власності, Статуту закладу, за Освітньою програмою 

для дітей від  2 до 7 років „ Українське дошкілля”.  

У ЗДО функціонує 9 груп дітей дошкільного віку та 3 групи дітей 

раннього віку. Загальна кількість вихованців у навчальному році 

становила 351 дитина. 

З 02.09.2019року в ЗДО функціонує одна інклюзивна група «Пізнайко» 

яку відвідує 2 дітей з особливими потребами за висновками ІРЦ 

(інформаційно-ресурсного центру), навчально-виховний процес у яких 

здійснювався на основі застосування особистісно-орієнтованих методів 

навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності таких дітей. 

       Навчально-виховна робота в інклюзивній групі здійснюється згідно з 

вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Віконечко». 

Комплектування інклюзивної групи відбувалося відповідно до нормативів, 

визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком 

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, 

санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних 

навчальних закладах з урахуванням вікових та особливих освітніх потреб 

дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

       Адміністрація дошкільного навчального закладу інформувала батьків 

дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, 

цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу. Для батьків проводилися тематичні бесіди та надавалися 

роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. 

       Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами була 

направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки.        

Здійснювався навчально-виховний процес в інклюзивних групах 

відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН. 

Відповідно до висновку та рекомендацій ІРЦ, група фахівців дошкільного 

навчального закладу (вихователь-методист, вихователі, асистент 

вихователя, практичний психолог, вчитель-логопед, медична сестра та 

інші) із обов’язковим залученням батьків дитини, розробили індивідуальні 

програми розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами 

та здійснювали відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих 



дітей. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначався 

директором закладу і затверджувався відповідним наказом. Відстеження 

перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній 

програмі розвитку, здійснювалося вихователем- методистом. 

Протягом 2019-2020 навчального  року педагогічний колектив 

працював над такими завданнями: 

І. Формувати основи екологічної культури   дошкільників під час 

ознайомлення із природою рідного краю. 

II.  Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної 

взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час навчально-

виховного процессу і в побуті. 

III. Розвиток патріотичного виховання засобами художнього слова. 

IV. Організація роботи в напрямку безпеки життєдіяльності та 

зміцнення здоров’я дітей влітку. 

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного 

навчального закладу були  сплановані різні форми методичної роботи з 

кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у 

досягненні мети. Зокрема: педагогічні ради, консультації, майстер класи, 

семінари, семінари-практикуми. 

Аналізуючи роботу ЗДО за 2019 - 2020 навчальний  рік, можна 

відмітити, що колектив дитячого садка створював необхідні умови для 

охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного 

розвитку. 

У річному плані роботи були передбачені різні дієві форми роботи з 

педагогічними кадрами. Проведено 4 педагогічні ради згідно з річним 

планом роботи ЗДО: 

1)  «Підсумки літнього оздоровлення. Підготовка до нового 

навчального року.( 28.08.2019) 

2)  «Національно патріотичне виховання дошкільників в умовах 

сучасності». (20.11.2019) 

3) «Екологічне виховання дошкільників». (25.02.2020) 

4) «Підсумки навчально-виховної роботи з 2019-2020 н.р. Підготовка 

до оздоровчого періоду, нового навчального року ZOOM .» ( 28.05.2020) 

Вихователі підвищували свій професійний   рівень, відвідавши курси 

ЛОІППО (згідно графіка) та онлайн вебінари. Постійно підвищували рівень 

професійної майстерності шляхом самоосвіти з тем, визначених в річному 

плані роботи, знайомилися з новинками педагогічної літератури, новими 



освітніми технологіями. Продовжували  роботу по створенню відповідного 

розвивального середовища в нашому дитячому садку, забезпечувало 

гармонійні відносини між вихованцями, дітьми та навколишнім світом, 

налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, 

відповідно до їх нахилів та уподобань. 

 Були проведенені консультацій з вихователями семінари  на тему 

«Ігри вихователів патріотів», «Виховання патріотів у сучасних умовах». 

Також це питання розглядалось на батьківських зборах. 

Колектив закладу велику увагу приділяв оздоровленню та 

загартуванню дітей. В закладі дошкільної освіти виконуються всі заходи 

лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, перевірка постави, 

огляд на педикульоз, перевіряються культурно-гігієнічні навички. 

Медичними сестрами і вихователем-методистом розроблений 

перспективний план роботи щодо профілактики та оздоровлення дітей. В 

куточках для батьків кожної вікової групи розміщено наочно-агітаційні 

матеріали з питань профілактики різних видів захворювань та надання 

першої медичної допомоги. 

Протягом року вихователі проводили з дошкільниками сюжетні, ігрові, 

фізкультурні, валеологічні заняття, відповідно до тематичних циклів згідно 

з річним планом. 

 В груповому приміщенні  наявні предметно-ігрові зони, де ігровий 

матеріал поєднаний з навчально-розвивальним (іграшки, настільні ігри, 

сенсорний матеріал). Матеріали в цих куточках постійно оновлювались. 

        Протягом 2019-2020 навчального року планомірно проводилася 

робота з членами родин вихованців закладу. Розуміючи, що  соціальний 

розвиток дошкільників – спільне завдання дошкільного закладу та родини, 

вихователі  постійно залучали членів родин до активної участі в житті 

групи, надавали  практичні поради відповідно до тактики поведінки з 

дітьми, пропонували разом з дітьми вдома виготовляти малюнки для 

участі в конкурсах, різноманітні поробки . 

  Вихователі проводили з батьками індивідуальні бесіди, 

консультації,  пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну 

літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, 

конкурсів. 

У батьківському куточку  вихователі систематично розміщували 

інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання 

дітей. 

Протягом  всього навчального року проводилась цікава робота у всіх 

вікових групах зокрема:  



- Кузіна О.Ф. вихователь дітей старшої групи провела показове 

заняття з фізичного виховання  «І комашки, і мурашки полюбляють всі 

зарядку»; 

- Медведюх Н.С. вихователь дітей старшої групи провела показове 

заняття  з розвитку мовлення «Мова рідна - барвінкова»; 

-  Скрипець Л.Ф. провела показове заняття з християнського 

виховання «Ми про Миколая добре знаємо, він про нас не забуває». 

Колектив ЗДО разом з вихованцями та батьками брав активну участь 

у житті закладу, а саме: 

- у жовтні на базі ЗДО була проведена конференція реалізації 

програми «Успішний педагог 2020». Музичний керівник Довбуш Світлана 

Петрівна стала переможцем конкурсу. 

- у жовтні була організована виставка робіт з природного матеріалу 

«Осінні радощі» 

- у грудні була організована акція «Ангел охоронець нашого садка» 

(прикрашання ялинки ангелами); 

- у січні долучилися до акції долучилися до акції «Ланцюг - єднання 

живого слова»; 

- у лютому долучилися до Міжнародного дня дарування книги 

(створили бібліотеку вільного доступу); 

- у лютому долучилися до всеукраїнського флешмобу 

«#Крила_подяки_небесній_сотні», «Орфанний_дзвін»; 

- у березні старші групи взяли участь у «ІІ Всеукраїнському занятті 

доброти», за що були відзначені дипломом учасника. 

У зв’язку з карантином з березня у ЗДО було впроваджене 

дистанційне навчання, під час якого вихователі були ознайомленні з 

програмою ZOOM, за допомогою якої були проведені онлайн конференції 

з працівниками «Як організувати дистанційне навчання» та « 

Впровадження дистанційного навчання. Планування та обговорення 

завдань». 

Для дистанційного навчання були проведені онлайн заняття: 

- «Великодній віночок» майстер-клас по виготовленню великодньої 

декорації, провела вихователь-методист Цар В.Т.; 

- Музичні розспівки для дітей, провела музичний керівник Горобцова 

К.Б.; 

- «Мої вербові котики» заняття з образотворчої діяльності, провела 

вихователь Пшик З.Є.; 

- «Подарунок для матусі» майстер-клас по виготовленню вітальної 

листівки, провела вихователь Щепанович Л.Я. 

Під час дистанційного навчання вихователі надавали батькам 

рекомендації, поради ділилися цікавими ідеями для заохочення дітей 

виконанувати завдання. 



Відповідно до Типового положення про атестацію на згідно 

перспективного плану, наказів директора закладу у  2020 році було про 

атестовано 6 педагогічних працівників; 

- Савченко І.К. – вихователь дітей раннього віку – відповідає займаній 

посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду; 

- Скрипець Л.Ф. – вихователь дітей раннього віку – відповідає 

займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду; 

- Бішко В.В.. – вихователь дітей раннього віку – відповідає займаній 

посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду; 

- Гула З.В. - відповідає займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»; 

- Кузіна О.Ф. - відповідає займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»; 

1 педагогічнй працівник проатестований позачергово: 

- Медведюх Н.С. - відповідає займаній посаді та присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». 

В оздоровчий період в ЗДО були проведені оздоровчі заходи, які 

полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні 

безконтактних занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні 

С-вітамінізації. Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась 

згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування, 

адаптованих згідно рекомендацій розроблених при умовах пандемії 

COVID-19.  

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем, 

але колектив ЗДО налаштований на працю в режимі розвитку, 

відновлення, впровадження інновацій. 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2019-2020 

навчальному році, враховуючи досягнення та недоліки, педагогічний 

колектив визначає такі завдання на 2020-2021 навчальний рік: 

І. Формування логіко-математичних уявлень у      дітей засобами 

математичного проекту. 

II. Розвиток творчої особистості дошкільника засобами художньо-

продуктивної діяльності. 

III. Національно – патріотичне виховання дошкільників в умовах 

сучасності . 

IV. Організація роботи в напрямку безпеки життєдіяльності та 

зміцнення здоров’я дітей влітку. 

 

 



 

Зміцнення, модернізація   

    матеріально - технічної бази ЗДО. 

 
 

   Згідно поданих даних голів батьківських комітетів груп, протягом 
2019 -2020 навчального року, за кошти батьків придбано : 

 

ІІІ ясельна група ВИШЕНЬКА 

Шафи для роздягання (дитячі) -14 500 

 

 

 
 
 

 

 


