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у 2020-2021 навчальному році 

 
Даний звіт зроблений на підставі  

наказу Міністерства освіти і науки України  
від 23.03.2005р. №178 

 
Закінчився ще один навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу 

закладу дошкільної освіти. Керуючись Положенням про порядок звітування керівника 
ЗДО перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування 
закладу дошкільної освіти, пропоную вам оцінити мою діяльність як директора на 
посаді впродовж 2020-2021 навчального року. 
 На сьогоднішній день, сучасний заклад дошкільної освіти - це не «камера 
зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Заклад дошкільної освіти - 
це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят. 
 Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. 
Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, 
тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів, так і дитини до 
самої себе. І такі заходи як публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають 
нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення 
інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу. 
 
 Метою звіту є: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-
громадської системи управління закладом, поєднання державного і громадського 
контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження 
колегіальної етики управлінської діяльності директора. 
 
 Головними завданнями звіту, як засобу інформування громадськості є: 
- забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління закладом 
дошкільної освіти; 
- стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником 
відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти; 
- підвищення відкритості закладу дошкільної освіти; 
- задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і 
педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади; 
- створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в ЗДО; 
- залучення ресурсу «довіри і підтримки» до закладу дошкільної освіти. 
 Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, 
догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і 
духовного розвитку.  
 Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 
освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування 
їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної 
адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та 
самоствердженні. 
 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних 
документів та законодавчих актів України: 

- Конституції України,  
- Закону України «Про освіту»,  
- Закону України «Про дошкільну освіту»,  
- Базовий компонент  дошкільної освіти України 



- Закону України «Про охорону праці» 
- Закону України «Про цивільну оборону» 
- Закону України «Про дорожній рух» 
- Закону України «Про відпустки» 
- Закону України «Про мови 
- власного Статуту,  
- річного плану освітньої діяльності на 2020-2021 н. р. 
 

1. Загальна характеристика 
  ЗДО ясла-садок № 154 комбінованого типу Львівської міської ради 
департаменту гуманітарної політики Управління освіти Відділу освіти 
Шевченківського та Залізничного районів, розташований за адресою: 79059, м. Львів, 
вул. Хвильового,18 а; телефон 252 26 87, розрахований на 10 груп з наповнюваністю 
161 дитина. 

Заклад дошкільної освіти працює з 1976 року. Згідно нормативів, санітарно-
гігієнічних вимог та специфіки роботи в закладі обладнані необхідні приміщення: 
групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни.  
 Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення: 
 • музична зала; 
 • кабінети практичного психолога-англійської мови, директора; 
 • методичний кабінет та медичний блок; 
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 
 • спортивний та ігрові майданчики. 

Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, 
функціональним і естетичним вимогам. Групові приміщення забезпечені меблями та 
ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Розвивальне середовище закладу 
дошкільної освіти організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим 
особливостям. 
  
2. Склад вихованців 
На даний час в закладі дошкільної освіти функціонує 8 груп дітей дошкільного віку та 
2 групи раннього віку з наповнюваністю 297 дитини: 
 - 2 групи раннього віку 3-го року життя; 
 - 3 групи молодшого дошкільного віку 4-го року життя; 
 - 2 групи середнього дошкільного віку 5-го року життя; 
 - 3 групи старшого дошкільного віку 6-го року життя. 
 Групи комплектуються за віковими ознаками. 
 
3. Кадрове забезпечення 
 Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Кадрами Заклад дошкільної освіти укомплектований повністю, за винятком 
посад вихователів. В ЗДО №154 працює 49 співробітників: зокрема, педагогічних 
працівників – 24, з них: директор – 1, вихователь-методист – 1, 15 вихователів, 3 
музичних керівника, 1 практичний психолог, 1 асистент вихователя та 2 вчителя 
логопеда. Всі вони мають відповідну освіту.  

Педагогічні кадри розставлені з урахуванням стажу, досвіду роботи, з 
урахуванням психологічної сумісності. Колектив стабільний, старанний в роботі, 
плинності кадрів не спостерігається. 
 Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення 
реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб 
громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, 
розумового і духовного розвитку. 
 Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 
освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування 



їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної 
адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та 
самоствердженні. 
 Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснює директор, 
згідно із повноваженнями, закріпленими Статутом ЗДО. 
 Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації зусиль 
педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду. 
 Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 
освіти: 
 1. Розвиток соціальної компетентності дошкільника. 
 2. Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації 
дошкільників. 
 3. Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних 
педагогічних технологій. 
 
 Прогнозований результат: 
 Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому 
середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, 
відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання 
та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, 
соціальну функцію. 
 Ведеться відповідна робота з молодими спеціалістами. Курсова 
перепідготовка педагогічних працівників здійснюється відповідно до плану роботи, 
складеного на 5 років. Кожний спеціаліст має щоденник педагога з підвищення 
професійного рівня. 
 З боку директора в закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз 
кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 
2019/2020 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів закладу дошкільної 
освіти змінився. За 2020/2021 н. р. підтверджено 11 тарифний розряд 1 педагогу – 
Когут В.С., встановлено 11 тарифний розряд 1 педагогу – Сидляр Н.З., встановлено 
10 тарифний розряд 1 педагогу – Худобі Н.Є., присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії» 1 педагогу – Одинцовій М.В., присвоєно кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії» 1 педагогу – Махрович О.І., присвоєно 
педагогічне звання «вихователь – методист» 1 педагогу – Федорук І.Л. 

 
Результати атестації педагогічних працівників ЗДО № 154 
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Динаміка зростання педагогічної майстерності педагогічних працівників 

 

 
 

 

 
№ 

 
Вид діяльності 

Планова 
кількість 
педагогів 

Фактична 
кількість 
педагогів 

 
% 

1. Курси підвищення кваліфікації 6 6 100 

2. Атестація 6 6 100 

3. Самоосвіта 24 24 100 

4. Участь у підготовці та проведенні 
методичних заходів 

24 24 100 
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 Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення 
кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію 
педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників ЗДО. 
 Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного 
зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у 
поточному році проатестовано 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшло 6 
педагогів. 
 Висновок: курси підвищення кваліфікації проводяться за графіком. 
 Глибоке вивчення результативності освітньої діяльності кожного педагога, 
врахування його існуючих та потенційних можливостей, чітка система організаційної 
роботи з підвищення кваліфікації та фахової компетентності педагогів, планомірне 
планування та своєчасне коригування роботи з атестації в цілому сприяють 
подальшому перспективному розвитку нашого закладу освіти, допомагають 
педагогічному колективу підвищувати рівень навчання та виховання дітей. 
 Чотири працівники закладу здобувають повну вищу освіту без відриву від 
виробництва  
 Станом на 03.06.2021 р. у закладі на вакансії 1 ставка вихователя, 2 ставки 
асистента вихователя.  
 Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. 
Завдяки оптимальному та цілеспрямованому навантаженню кадрів робота колективу 
ЗДО відзначається стабільністю та високою позитивною результативністю.  
 
4. Пріоритетні напрями діяльності ЗДО 
 Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних 
інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, 
навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний 
рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в 
закладі.  
 Для регламентації діяльності колективу в ЗДО працюють методична та 
психолого-корекційна служби. Освітній процес здійснюється на основі забезпечення 
умов для повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Навчально-
матеріальна база ЗДО устаткована, постійно оновлюється та гармонізується. В 
закладі створено належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу 
- фізичного, психологічного, соціального. 
 Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2020/2021 навчальному 
році були:  
 1. Продовжити здійснювати освітній процес в групах старшого дошкільного віку 
на принципах наступності та перспективності з метою забезпечення єдності, 
взаємозв’язку та наскрізної узгодженості його мети, змісту, методів, форм організації 
з освітнім процесом дітей молодшого шкільного віку відповідно до Базового 
компонента дошкільної освіти і Державного стандарту початкової освіти. 
 2. Удосконалення роботи по формуванню особистості, яка вільно і творчо 
застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для 
самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної 
комунікації з дорослими та однолітками. 
 3. Розвиток екологічної свідомості дошкільників. Формування сталих 
світоглядів орієнтирів особистості. 
 4. Впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку 
дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності. 
 

Завдання на оздоровчий період 2020-2021 навчального року:  
 1. Створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, 
збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом 



упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх 
технологій. 
 2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей 
протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників. 
 3. Забезпечення умов для загартування дитячого організму. 
 Для реалізації зазначених завдань у річному плані роботи закладу було 
визначено комплекс управлінських, методичних, організаційно-педагогічних форм 
роботи. 
 На педагогічних радах, виробничих нарадах, нарадах при директорці, 
інструктивно-методичних зібраннях реалізація зазначених вище завдань 
аналізувалась, вносились корективи, щодо удосконалення роботи закладу. 
 Вжиті заходи у навчальному році щодо охоплення навчанням дітей 5-річного 
віку відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ст.32), охоплені дошкільною освітою діти віком від 3 до 5 
років. 
 Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у 
навчальний процес. 
 Провідним мотивом діяльності закладу дошкільної освіти в 2020-2021 
навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які 
допомогли ЗДО реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне 
обличчя та статус, певний стиль роботи. При визначенні завдань на поточний рік 
були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, 
наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу. 
 Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та 
професійної майстерності педагогів, в закладі дошкільної освіти були проведені 
масові (педради, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні 
об’єднання, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові 
завдання) форми методичної роботи. 

Планування роботи закладу дошкільної освіти відповідає принципам 
актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. 
Система планування є тематичною, що дозволяє в повній мірі вирішувати завдання 
різних розділів програми «Українське дошкілля». 
 Одним з показників результативності роботи ЗДО є діяльність педагогічного 
колективу з виконання Державного стандарту дошкільної освіти. 
 Впродовж навчального року здійснювався моніторинг компетенцій дітей 
старшого дошкільного віку та проводилась педагогічна діагностика дітей середнього 
та молодшого дошкільного віку. 
 Робота організовувалась таким чином: визначався рівень розвитку дітей на 
початок навчального року та на кінець н. р. 
 Вихователем-методистом Дмитришин Н.І., вихователями та спеціалістами 
робиться аналіз досягнень кожної дитини, відстежуються показники моніторингу та 
відповідно виконання вимог освітніх ліній. 
 Так ми бачимо найкращі досягнення наших вихованців та визначаємо 
проблеми подальшої роботи: що робити з кожною конкретною дитиною, яка потребує 
корекції, допомоги. Тут проводиться індивідуальна робота з дитиною, диференціація 
завдань під час занять. Для цього є досить багато демонстраційного та роздаткового 
матеріалу, який розподілений відповідно рівнів розвитку дітей. 
 Разом з тим для того, щоб покращилась якість дошкільної освіти та 
підвищились показники виконання Державного стандарту постійно відбувається 
підвищення професійної діяльності педагогів, що й сприяє покращенню 
результативності дітей через різноманітні форми роботи з педагогами на виконання 
завдань роботи річного плану. Всі ці форми є дієвими, так як стимулюють 
вихователів працювати. 



 Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного 
характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана 
шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості 
педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. 
 Сучасна освіта вимагає переосмислення стратегії освіти, освоєння 
прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для 
розкриття творчого потенціалу кожної дитини. Мова йде про принципово нові 
психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини 
з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в 
освітню діяльність, забезпечення педагогів новою методичною літературою, 
періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. 

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, 
природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільної освіти організовує освітній 
процес за пріоритетним напрямком: особистісно-орієнтоване навчання за 
принципами роботи «Лицем до дитини». 

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, 
догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і 
духовного розвитку. У своїй діяльності педагоги здійснювали місію диференціації i 
гуманізації (в ім'я дитини, для дитини), враховували інтереси, можливості i потреби 
дітей, користуючись нововведеннями, створюючи предметно-розвиваюче 
середовище для кожної дитини, спираючись на Закон України «Про охорону 
дитинства».  

Діяльність закладу, згідно Статуту, направлена на реалізацію основних 
завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного 
здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання 
потреби в самореалізації та самоствердженні. 

В січні 2021 року затверджена нова редакція Базового компоненту дошкільної 
освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності 
особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх 
до школи, тому на часі методичної служби є робота з педагогами щодо досконалого 
оволодіння змісту та організації освітнього процесу з дошкільниками на виконання 
Стандарту дошкільної освіти. 

У закладі дошкільної освіти створено методичний кабінет для допомоги 
педагогічним працівникам. Він є осередком інновацій та прогресивних починань.  
Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість 
ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педагогічному колективу 
самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом 
впровадження в практику роботи досягнення науки, передового педагогічного 
досвіду, новітніх педагогічних технологій. 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була 
спрямована на підвищення їх професійного рівня. Кількісний і якісний аналіз 
оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми 
методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, ділові 
ігри, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний 
характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх 
інноваційної компетентності. 

У закладі дошкільної освіти створені належні умови для розвитку професійних 
компетентностей педагогів на робочому місці: для вихователів, які працюють менше 
трьох років існує практика педагогічного наставництва. Чітка, послідовна і водночас 
гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати 
завдання підвищення якості педагогічного процесу сприяла зростанню фахової 
майстерності на 6% якісніше, ніж на початку року. 



Педагоги ЗДО опанували та застосовують сучасні освітні технології, спрямовані 
на формування різних видів компетенцій, умінь і навичок здобувачів дошкільної 
освіти, відповідно до Базового компоненту. 

Педагоги мають змогу користуватися сучасними ТЗН, комп’ютерами, 
ноутбуками, сучасними МФУ, відео проектором та ін. Придбані сучасні мультфільми, 
відеоматеріали. На реалізацію поставлених завдань була спрямована діяльність всіх 
підрозділів закладу дошкільної освіти, методична робота, управлінські рішення. 
Освітні задачі носять науково-методичний характер, базуються на діагностичній 
основі. За даними досліджень характерним є ріст позитивно-психологічного 
мікроклімату в кожній віковій групі, покращення технологічного клімату у зв’язку з 
освоєнням нового прогресивного педагогічного досвіду, знань в галузі новітніх 
педагогічних технологій, навичок самооцінки, самокорекції, самоконтролю; динаміки 
пізнавальної активності всіх учасників освітнього процесу. 
 Вихователі у проведенні занять широко використовували презентації. 
Впровадження ІКТ в освітній процес сприяло підвищенню професійного рівня 
педагогів, спонукало їх до оновлення форм самоосвіти та самоудосконалення. Підбір 
цікавих нетрадиційних методів роботи з дітьми показує результат якості засвоєння 

програмного матеріалу, їх зацікавленість до навчання зросла на 30%. 
 Освітня діяльність ґрунтується на засадах творчого спрямування діяльності 
педагогів, направлена на всебічний розвиток дитячої особистості, вмінні своєчасно 
помічати нові тенденції в роботі з дітьми, враховуючи вимоги сьогодення. 
  Основною формою навчання в закладі дошкільної освіти є заняття, які 
проводяться у динаміці, із поступовим дозуванням розвивальних, виховних і 
навчальних вправ. Заняття мають інтегрований, комплексний, комбінований 
характери з використанням інтерактивних методів, що допомагає педагогам 
розвивати у дошкільників базові якості, надає певні можливості, прокладаючи стежку 
до розуму, почуттів, бажань і прагнень кожного здобувача освіти – від найменшого 
дошкільника до майбутнього школяра. 

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної 
майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, 
науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх 
проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Під час 
проведення педрад були використані різноманітні інтерактивні форми проведення 
(ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах) що сприяло розвитку 
творчої думки кожного педагога. Протягом року були цікаво та змістовно проведені 
такі педагогічні ради: «Завдання освітньої  діяльності на 2020-2021 навчальний рік», 
«Мова наша солов’їна», «Від розмаїття форм до якості виховання», «Сучасні підходи 
до логіко – математичного розвитку дошкільників». 

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних 
переглядів занять та режимних моментів. 

Протягом року на високому методичному рівні були проведені заняття:  
- заняття з елементами квесту та арт-терапевтичних методик «Щедра осінь», 

вчитель логопед Одинцова М.В. 
- «Чому зайчик засумував?», асистент вихователя Худоба Н.Є. 
- «Світ тканин», вихователь Сидляр Н.Є. 
- «Досліджуємо разом з Капітошкою», вихователь Когут В.С.  

 Педагогічний колектив доклав максимально зусиль, щоб навчання і виховання 
дітей було змістовне і цікаве. Колективний перегляд освітнього процесу показав, що 
педагоги творчо ставляться до своїх обов'язків. Як позитивне, слід зазначити, що 
педагоги систематично проводили театралізовані вистави для дошкільнят, розваги, 
святкові заходи. 
 Постійно організовувалися виставки дитячих робіт та робіт виготовлених разом 
з батьками: «Старий, новий мій любий Львове» (фотовиставка), «Ходить гарбуз по 
городу», майстерня умільців «Новорічна казка», «Ой весела в нас зима, веселішої 



нема», «Огороди на підвіконні» (оформлення), «На крилах весна свято матері 
принесла», «Моя спортивна сім’я» (фотовиставка), малюнок на асфальті «Матусю, 
матінко моя». 
 Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити 
головні завдання річного плану роботи. 

Протягом навчального року методичною службою ЗДО систематично 
проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами 
з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного 
плану. Особливо ефективними та змістовними були наступні заходи: 

- воркшоп для педагогів «Рецепти успішної взаємодії педагогічної команди»; 
- педагогічний геокешинг для педагогів «У пошуках освітніх скарбів»; 
- майстер-клас для педагогів «Театралізовано - екологічні ігри як один із засобів 

формування екологічної культури дошкільнят». 
Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення 

світ, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, 
національної культури й мистецтва. 
 Центральною і важливою ланкою в методичній роботі є творчі групи, які 
активно працюють. Слід відмітити роботу творчої групи на тему «Дошкільнятам - 
освіта для сталого розвитку».  
 Протягом року відповідно плану проведено різноманітні заходи:тематичні 
виставки, екологічні розваги, виготовлені наочні посібники. Це дало можливість 
поповнити методичну базу ЗДО необхідним матеріалом для успішної реалізації 
завдань екологічного виховання. 

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття 
кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових 
здоров'язберігаючих технологій.  

Одним із основних завдань нашого колективу було і залишається виховання у 
дітей, батьків усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя 
для зміцнення власного здоров'я та формування у дітей життєво-необхідних рухових 
умінь, навичок та фізичних якостей. Для цього у закладі дошкільної освіти втілюється 
ціла фізкультурно-оздоровча система: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, 
фізкультхвилинки під час навчальної роботи, фізкультпаузи між заняттями, 
загартовуючі процедури після сну, прогулянки, рухливі ігри, хвилинки – здоровинки. 

У закладі щомісяця проводяться спортивні розваги, Дні здоров’я. Належна увага 
приділяється підготовці та проведенню спортивних свят.   

Систематично проводиться робота з формування доступних знань і уявлень про 
здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності дитини. Так, у закладі 
дошкільної освіти пройшли тижні безпеки, під час яких здійснювалась перевірка 
дотримання працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності , проводилися 
різноманітні заходи: бесіди, лекції, заняття, розваги, ігри, об’єктові тренування. 

Згідно річного плану роботи ЗДО був проведений тиждень педагогічної 
майстерності педагогів, що атестувалися. Педагоги на відкритих заняттях показали 
свою майстерність та продемонстрували використання в роботі з дітьми 
інтерактивних та інноваційних технологій. 

Протягом 2020-2021 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували 
районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-
класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, 
сучасних вимог в освітній діяльності. Як керівник закладу, я завжди підтримую та 
стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, 
заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В 
методичному кабінеті під керівництвом вихователя-методиста Дмитришин Н.І. 
систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового 
компоненту розвитку дошкільної освіти України. 



 Впродовж навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам 
з питань освітньої діяльності з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації 
життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння 
педагогів. 
 Педагогам закладу дошкільної освіти надана можливість впроваджувати різні 
форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування 
методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду 
вихователів садку, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації. 
 Самоосвіта педагогічного колективу здійснювалась через індивідуальну форму 
роботи, перегляд вебінарів на порталах vseosvita.ua, prometheus.org.ua., 
pedrada.com.ua, naurok., naseminar.com.ua., опрацювання статей фахових видань, 
участь в інтернет конференціях. 
 Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених 
упродовж навчального року, показав, що всі вони мали пізнавальний характер. 
Достатньо уваги було приділено проведенню інтерактивних форм роботи з кадрами, 
в ході яких кожний педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, 
самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал. 
 Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти дуже творчий, впродовж 
2020-2021 н. р. приймав участь: 
 - ІІ місце в номінації «Соло» в обласному фестивалі-конкурсі «Співоча 
освітянська родина»; 

- участь у загальноміській націнольно-патріотичній розвазі серед команд дітей 
ЗДО м. Львова «Скарби нації»; 

- участь в міському конкурсі Громадський бюджет Львова; 
- участь у виставці дитячих творчих робіт «Святий Миколай подорожує 

залізницею»; 
 - грамота ЗДО №154 м. Львова за збереження та примноження культурної 
спадщини українського народу, його традицій, звичаїв і обрядів та активну участь в 
обласному фестивалі «Відлуння Коляди»; 
 - участь в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області 
2020 року; 
 - участь у інформаційно-освітньому волонтерському проекті «СонцеЛеви»; 
 - участь в спільному українсько-естонському проекті «Сталий розвиток та 
кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну компетентність»;  
 - волонтерська допомога для учасників АТО до дня Святого Миколая та до 
Різдвяних свят; 
 - на базі ЗДО №154 проводяться щомісячні семінари творчої групи вихователів 
міста «Лицем до дитини». 
 

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей  
та їх медичного супроводу 

 Пріоритетним напрямком роботи ЗДО залишається турбота про фізичний 
розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров`я. Систематичне використання в 
освітньому процесі здоров’язбережувальних технологій дозволило покращити 
показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична служба ЗДО. 
 На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Серйозну увагу 
педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення 
здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку 
дітей виявив сформованість життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, 
стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної 
постави, профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як 
профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних 
знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про гігієну особисту 
та чистоту навколишньої середи. 



 Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував 
навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні 
оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри 
впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, 
поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного 
виховання. 
 Медичними працівниками та адміністрацією здійснюється постійний контроль 
за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом.  
 Неможливо уявити заклад дошкільної освіти без медичної служби, яку у нас 
забезпечують сестра медична старша Собечко Ірина Ігорівна та сестра медична з 
дієтичного харчування Бреславська Марія Ігорівна. Основними завданнями медичної 
служби є:  
- постійний контроль за станом здоров’я дітей;  
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування;  
- дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 
- контроль за дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 
- проведення санітарно-просвітницької роботи; 
- медико-педагогічний контроль за станом фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО. 
 З огляду на події сьогодення (пандемія коронавірусу), медична служба 
отримала додаткове навантаження: щоранку проводиться температурний скринінг 
працівників закладу та здобувачів освіти з обов’язковою фіксацією результатів, 
контролюється температурний скринінг в групах, який проводять вихователі що 
чотири години, забезпечується неухильний контроль за дотриманням всіх 
протиепідемічних норм (засоби індивідуального захисту, обробка рук та поверхонь 
антисептичними та дезінфікуючими засобами тощо). 
 Медичне обслуговування дітей в ЗДО здійснюється згідно з наказом МОЗ та 
МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного 
обслуговування дітей в ДНЗ», Положенням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням 
про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб 
№1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку 
медичного обслуговування дітей в ЗДО. 
 Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні 
і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та 
організації харчування. 
 Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 
раз у місяць, садкові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз 
один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз. 
Спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків 
простудних захворювань та покращення індексу здоров’я дітей ЗДО, що свідчить про 
ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів, які були проведені у 
2020-2021 навчальному році. Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку 
зниження захворюваності на одну дитину. Намітилась позитивна тенденція щодо 
зменшення показників простудної захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки 
професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню санітарних інструкцій у 
закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджене їх 
розповсюдження. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят, 
її рівень досить значний. Проводився диспансерний огляд дітей. 
 Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із 
сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів 
різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика 
пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі. 
Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. 



 Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період 
температурний режим дотримується постійно. 
 Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками 
контролюється санітарний стан кожної групи. Своєчасно проводиться робота по 
попередженню інфекційних та простудних захворювань. 
 Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, 
консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, 
зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед 
батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. 
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо 
оздоровлення дітей вдома та в умовах закладу дошкільної освіти.  
 

5. Якість реалізації освітніх програм 
 Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей педагоги 
перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують 
сучасні перспективні програми та методики. 
 Окрім базової програми, в закладі дошкільної освіти впроваджується 
парціальна програма, за якою реалізуються освітні завдання інваріантної частини 
навчального плану: 
  Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; 
 Принципи роботи «Лицем до дитини». 
  Парціальна програма розширює та поглиблює можливості розвитку 
особистості дитини та реалізує пріоритетні напрями в діяльності закладу дошкільної 
освіти. У 2020 - 2021 навчальному році у другій половині дня велась робота гуртка: 
англійської мови та хореографії. 
 Управлінські заходи у 2020-2021 н. р. були спрямовані на створення 
оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і 
здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного 
дошкільника. 
 Планування роботи ЗДО здійснювалося відповідно до Листа МОН № 1/9-411 
від 30.07.2020 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 
навчальному році». 
 Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи закладу 
дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у 
навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні. Для забезпечення системного підходу до реалізації 
завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – 
методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2020-2021 н. р. кабінет 
поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – 
методичною, літературою, атрибутами, аудіо записами, мультимедійними 
презентаціями. Під керівництвом вихователя-методиста Дмитришин Н.І. педагогічний 
колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з 
навчального на розвивальний. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення 
освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення 
умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові 
психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість 
дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних 
технологій в освітній процес. 
  
6. Управлінська діяльність директора ЗДО 
 Безпосереднє керівництво ЗДО №154 впродовж 11 років здійснює директор, 
педагог з повною вищою педагогічною освітою Махрович О.І. З метою ініціювання 
участі педагогів, активних батьків у закладі дошкільної освіти прийнято такі форми 
самоуправління: 



 •   профспілковий комітет; 
 •   педагогічна рада; 
 •   загальні збори батьків та членів трудового колективу; 
 •   комісія з ОП; 
 •   пожежно-технічна комісія. 
 Управлінські рішення та дії директора ЗДО поточного року були спрямовані 
здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань: 
 1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису; 
 2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному 
процесі; 
 3) проведення семінарів-зустрічей творчої групи вихователів міста за 
принципами роботи «Лицем до дитини»; 
 4) складання бюджетного запиту на 2021 рік; 
 5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку 
дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, директор безпосередньо 
керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з 
батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та 
виховання дітей у сім'ї. Випущено буклети для батьків дітей 5-річного віку; 
 6) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою 
управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. 
На особистому прийомі в директора ЗДО було 176 осіб. Головними питаннями, 
порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ЗДО; 
 7) організація морального та матеріального заохочення працівників, які 
сумлінно виконують свої обов'язки, працюють творчо, є невід'ємною складовою 
успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну 
грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі 80%. Кращі 
працівники були відзначені грамотами подяками ЗДО; 
 8) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до 
управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через 
батьківські комітети, загальні батьківські збори. 
 

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором 
Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно 

виконуються. 
Між адміністрацією та профспілковими комітетами існує тісний зв’язок. 

Директором узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, 
нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є 
членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, 
пожежної безпеки, охорони праці. 
 Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні умови для 
здійснення освітньої діяльності, відносини з керівництвом та колегами стабільні, 
доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з 
відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових 
обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності 
працівників. Провідним у роботі закладу дошкільної освіти є забезпечення фахового 
удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, 
демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості 
дитини. 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, 
організація їх відпочинку та оздоровлення 

У закладі дошкільної освіти ведеться робота по моральному та матеріальному 
стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. 



При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники отримують, крім 
відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які 
перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємства. 

Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та за 
престижність професії.  
 
7. Організація роботи із сім'ями здобувачів освіти 
 Одним з головних завдань функціонування закладу дошкільної освіти – є 
взаємодія ЗДО з сім'єю. Через оголошення адаптивного карантину у зв’язку із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідно до Постанови №55 
головного санітарного лікаря України, робота з батьками проводилася в он-лайн 
режимі. Оскільки батькам заборонено вхід у приміщення закладу дошкільної освіти, 
вся робота проводилась на вулиці – в години ранкового прийому, та ввечері, коли 
дітей забирають додому. Провівши аналіз платформ дистанційної роботи, наш 
заклад обрав найдоступніші та зручні інтернет ресурси для використання в роботі, а 
саме: Viber, соціальна мережа Facebook , проведення онлайн конференцій у 
програмі Zoom, де педагоги мали змогу надавати он-лайн консультації та 
відображати життя вихованців у закладі дошкільної освіти. 
 В кожній групі створені Viber групи, в яких вихователі доносять до батьків 
останні новини, запрошують до участі в тих чи інших заходах, публікують фото та 
відео звіти дитячих свят, занять, мистецьких робіт. Батьки залишаються активними 
учасниками виставок, міні проєктів, які організовуються в закладі.  
 Заклад дошкільної освіти не стоїть осторонь розв’язання болючого питання 
сучасності – булінгу. Практичний психолог  провела науково-практичний тренінг для 
педагогів «STOP БУЛІНГ». Вихователі надають інформацію як батькам, так і 
вихованцям про неприпустимість насильства в будь-яких проявах. 
 Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога, вчителя 
логопеда та медсестер. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів. 
 
9. Організація харчування у ЗДО 
 Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального 
захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. 
 Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення здоров'я 
дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації 
харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ЗДО працює 
досвідчений, висококваліфікований медичний працівник та кухарі. Про їх роботу 
свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок грубих 
порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень 
відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться 
висловити подяку працівникам харчоблоку, медичній сестрі за відповідальне 
ставлення до виконання своїх посадових обов'язків. 
 Харчування здобувачів освіти здійснюється відповідно до Інструкції з 
організація харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Організацію харчування 
та медичний огляд дітей здійснює старша медична сестра Собечко Ірина Ігорівна та 
медична сестра з дієтичного харчування Бреславська Марія Ігорівна, які працюють за 
складеним на рік планом. Діти одержують 3-х разове харчування. Старшою 
медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню. 
 З боку директора та медичних працівників здійснювався систематичний 
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи 
страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму 
страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними 
документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався 
відповідно до режиму кожної вікової групи. 



 Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було 
проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО №154. 
Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із 
багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами 
родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, 
проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. 
 Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і 
зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо 
дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил 
особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових 
захворювань дітей. 
 У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з багатодітних сімей і 
малозабезпечених, та діти, батьки яких є учасниками АТО користуються 100% 
пільгою. 
 З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей 
дошкільного віку, для прогнозування мережі закладу дошкільної освіти, відповідно до 
освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної 
освіти за закладом дошкільної освіти була визначена та закріплена територія 
обслуговування. 
 
10. Система роботи щодо соціального захисту дитини 
 ЗДО ясла-садок №154 комбінованого типу є державним закладом, у якому 
суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних 
державних документах: 
 •   Конституція України; 
 •   Конвенції ООН про права дитини; 
 •   Законом України «Про охорону дитинства»; 
 •   Сімейний кодекс. 
 Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ЗДО 
затверджується громадський інспектор. 
 Щорічно на нараді при директорці громадський інспектор звітувала про 
наявність у ЗДО дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми 
зазначених категорій. 
 На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 
1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-
методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про 
систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» 
адміністрацією ЗДО розроблені такі заходи: 
 • надання методичної і консультативної допомоги сім'ї, залучення батьків до 
процесу виховання, навчання та реабілітації дитини; 
 • формування соціально-цедагогічної компетенції сім'ї у розв'язанні її 
психолого-педагогічних та соціальних проблем; 
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-
педагогічним патронатом. 
  
11. Система роботи закладу щодо попередження травматизму 
 Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та здобувачами 
освіти з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у 
надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в 
учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов'язкового виконання 
правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної 
ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, 



формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної 
безпеки. 
 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання 
та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з 
охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання 
першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку 
навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного 
обладнання на території закладу дошкільної освіти, в спортивній залі та в групових 
кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання 
на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи. 
 В ЗДО №154 протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки 
безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться 
активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого 
травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків. Своєчасно 
виявляли проблемні сім’ї, що потребують особливої уваги. З ними проводилася 
робота разом з психологічною службою за індивідуальним планом. 
 За звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано. 
 
12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО 
 В ЗДО №154 постійно плануються і проводяться заходи щодо зміцнення 
матеріально-технічної бази на підставі Закону України «Про дошкільну освіту». 
Основною метою розробки, плану заходів щодо зміцнення матеріально-технічної 
бази ЗДО є забезпечення дітей комфортними умовами для розвитку, виховання і 
навчання, підвищення престижності дошкільного закладу серед громадськості району 
та міста, турбота про здоров`я і безпеку дітей і працівників.  
 Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та 
фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає 
в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання 
господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його 
розв'язання потрібні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється 
згідно з кошторисом, сформованим міською радою.  

Утримання 1 дитини в ЗДО №154 на рік – 28 173, 784 грн. Затверджені 
кошторисами бюджетні асигнування на придбання ЗДО предметів, матеріалів та 
інвентарю, а також оплату інших послуг у 2020 році (затверджено з урахуванням змін 
по КЕВК 2240 – 29 684,426 грн. 

Згідно поданих даних, голів батьківських комітетів груп, протягом 2020-2021 н. р. 
за кошти батьків придбано: 

- догляд за системою функціонування закладу (електромережа, водогін, 
тепломережа, каналізація, наклейки пожежної безпеки); 

- поточний ремонт групи «Калинка»; 
- поточний ремонт приміщень закладу; 
- жалюзі у групі «Квіточка»; 
- заміна підлоги на харчоблоці (гарячий цех); 
- придбано жалюзі для приміщень закладу. 

 



 
Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих 

відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких 
цікавить кожна прожита дитиною хвилина в закладі. 
 Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові 
завдання. І першочергове завдання - створення умов, парціальних програм для 
виховання та оздоровлення наших дітей 
 Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та 
бачення власної перспективи розвитку. 
 Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично 
розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої 
здібності, весело й щасливо жити. 
 Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна 
вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. 
Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми 
педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх 
помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до 
найвищої справи на Землі – формування Людини. 
 Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню 
кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань 
освітнього процесу та вселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є 
активним і відповідальним співучасником цієї системи. 
 Отже, цей навчальний рік був наповнений подіями, яскравими перемогами. Ми 
провели його гідно, плідно, з вагомими результатами, не зважаючи на карантин. 
Результативність нашої співпраці закладена в тісній співпраці колективу закладу та 
батьків. 
 Ми щиро вдячні всім за підтримку та сподіваємося на подальшу співпрацю!!! 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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Структура видатків бюджету, проведених управлінням 
освіти у 2020 році 

видатки на зарплату з нарахуваннями видатки на харчування 

видатки по бюджету на харчування видатки на комунальні послуги та енергоносії 


