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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 закладу дошкільної освіти ( ясла-садок) № 187Львівської 

міської ради, звітуюсь перед педагогічним колективом, громадськістю . 

         Звітування моє здійснюється з метою утвердження відкритої іі 

демократичної системи управління  закладом дошкільної освіти, запровадження 

колегіальної етики керівництва. 

Завдання звітування:   забезпечити прозорість, відкритість і демократичність 

управління  закладом дошкільної освіти. 

        Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) Львівської міської ради   здійснює 

свою діяльність відповідно до річного плану,який складається на навчальний 

рік та плану  на літній оздоровчий  період. План роботи схвалюється 

педагогічною радою закладу. 

        Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується  31 травня 

наступного року. З 1 червня по 31 серпня ( оздоровчий період ) у закладі 

проводиться оздоровлення дітей. 

       Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) № 187 Львівської міської ради у своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про  освіту”, 

“Про дошкільну освіту”, Положенням про Заклад  дошкільної освіти України, 

іншими нормативно-правовими актами, Статутом, Постановою 

головного  державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 р. № 55 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням  короновірусної  хвороби (COVID-19)». 

        Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) розпочав функціонування  з 

06.05.1992 року. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та 

ігровим обладнанням. Розвивальне середовище організовано з урахуванням 

інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

-музична зала; 

 -спортивна зала; 

- методичний кабінет 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи ( з сучасним ігровим 

обладнанням); 

- спортивний майданчик. 

 В закладі функціонує 12 груп, з них: 3 групи для дітей раннього віку(одна-

інклюзивна), 9 груп для дітей дошкільного віку(з них – 5 інклюзивних).  

  Учасниками освітньо-виховного процесу були  376 дітей , які виховувались в 

12 групах: у групах раннього віку-  88 дітей,  у  групах дошкільного віку- 288    

дітей.   



 Проєктна потужність  закладу – 220 дітей. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

         Освітній процес у ЗДО забезпечують 58 працівників: з них педагогічних  

працівників-23. 

 Вихователь-методист – Цюнглевич Ірина Юріївна, освіта  повна вища, стаж 

педагогічної роботи -18 років,вихователя-методиста –8 років,  вчитель-логопед,  

2 музичні керівники,  2 практичні психологи,інструктор з фізичної  культури, 
5-асистентів вихователя. 

З вищою освітою –10 педагогів, «Вища категорія» -2,«спеціаліст1-ї категорії»-4 

«спеціаліст  2-ї категорії» -2, « спеціаліст»-1, 11-ий тарифний розряд – 13 чол., 

10-ий тарифний розряд – 1 чол ,звання «Вихователь-методист»-3чол. ,  
 звання « старший  вихователь»- 1. 

Підвищення кваліфікаційної категорії педпрацівників 

         Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним 

планом відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту", 

частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту", наказу №930 

від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 

грудня 2010 р. за №1255/18550 «Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників», «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України», доповненнями і змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20.12.2011 і 

зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, 

законодавчо-нормативної бази стосовно атестації, кваліфікаційних 

характеристик для кожної кваліфікаційної категорії. 

          Згідно наказу була створена атестаційна комісія, яка попередньо  вивчила 

атестаційні матеріали, визначила результативність праці педагогів, їх вміння 

впроваджувати  інноваційні технології в освітній процес.  

  У 2020 – 2021навчальному році атестувалось 5 осіб.  

            Рішенням атестаційної комісії І рівня закладу дошкільної освіти:  

Вихователь Таратула М.В.- відповідає займаній посаді, раніше встановленому 

11 тарифному розряду ; 

Вихователь Чапаєва Л.С.- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І 

категорії» ; 

Інструктор з фізичного виховання Турчин Олена Михайлівна- присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» ; 

          Рішенням атестаційної комісії ІІ рівня Відділу освіти:  

- Вихователь Вацлав Галина Євгенівна -відповідає раніше встановленому 11 

тарифному розряду  та присвоєно педагогічне звання « вихователь-методист», 

 -Вихователь-методист Цюнглевич І.Ю.- присвоєно педагогічне звання 

 « старший-вихователь». 

Педагоги закладу впродовж навчального року активно займалися самоосвітою: 

відвідували різноманітні онлайн форми роботи, вивчали новинки педагогічної 

літератури та методичних посібників, обговорювали періодичні педагогічні 

видання на педагогічних годинах . 



Аналіз освітнього процесу 
У  2020/2021 навчальному році  робота закладу була направлена на:      

 забезпечення та підвищення якості освітнього процесу в закладі дошкільної 

освіти  в умовах варіативності програм; 

 забезпечення  методичного кабінету та груп методичним, дидактичним та 

ігровим матеріалом відповідно до комплексних та парціальних програм, за 

якими буде працювати колектив закладу;   

  урізноманітнення форм спільної роботи з батьками та підвищення якості  їх 

проведення. Особливу перевагу  надати роботі з батьками майбутніх 

першокласників; 

 здійснення освітнього  процесу  в  ЗДО  за  програмами  та  навчально-

дидактичними посібниками відповідно до переліку програм та посібників, 

рекомендованих  Міністерством освіти і науки  України; 

 проведення моніторингових обстежень для визначення рівня розвитку дітей 

усіх вікових груп відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

На початок 2020/2021 навчального року був складений річний план на 

підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015  № 446 «Про 

затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та 

інструктивно-методичними рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки 

України від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» .  

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є 

розвиток та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності 

педагогічних працівників.  

Річний план 2020-2021н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань: 

1.Продовжувати   підвищувати рівень комунікативно-мовленнєвої та мовної  

   компетентності дошкільників в контексті формування в дітей культури     

   спілкування, виховання мовленнєвої культури особистості; урахування  

   народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей  

  національної культури свого народу та в світлі вимог Базового компонента  

   дошкільної освіти.  

2. Національно – патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої   

     освітньої діяльності 

3.Розпочати роботу із впровадження нетрадиційних методів і технологій для 

логіко-математичного та сенсорного розвитку дошкільнят. 

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на 

семінарських заняттях, консультаціях, педрадах, на відкритих переглядах, 

вивчались під час тематичних та фронтальних перевірок. 

       Заклад дошкільної освіти  працює за фізкультурно-оздоровчим 

пріоритетним напрямком. 

        Велика увага у роботі закладу приділялося наступності дошкільної та 

початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до 

навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами 

поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про 



школу. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну 

(фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність 

(включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до 

навчання в школі. 

         Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота з 

накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів в яких 

висвітлюється питання впровадження положень БКДО, програми «Впевнений 

старт», розробки тематичних циклів та їх наочно-дидактичне забезпечення. 

Проведена передплати на періодичні видання: «Вихователь - методист»,« 

Практика управління дошкільним закладом», « «Медична сестра дошкільного 

закладу». Методичний кабінет поповнено навчально - методичною 

літературою. 

         Для ефективного підвищення майстерності вихователів, вдосконалення 

теоретичної і практичної підготовки упродовж навчального року були 

проведені педагогічні ради на теми: 

1. Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно 

розвиненої особистості».Форма проведення (круглий стіл). 

2. Формування логіко-математичної компетенції дошкільників шляхом 

використання інноваційних технологій. 

3. Сучасні підходи до розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників, її 

вплив на формування національної свідомості. 

4. Про підсумки освітньої  роботи ЗДО за 2020-2021 навчальний рік. 

 

 Семінари: 

1.Інклюзивна освіта. Шляхи впровадження в закладі дошкільної освіти" 

семінар-практикум для педагогів ЗДО.  

2.Освітня програма «Впевнений старт» для дітей молодшого, середнього та 

старшого дошкільного віку, як фундамент успішності в умовах НУШ» 

3.Стимулювання словесної творчості дошкільників. 

Такі форми роботи дали змогу вихователям підвищити свій теоретичний та 

практичний рівень, з’ясувати для себе напрямок роботи та означити 

перспективи подальшої роботи. Семінари допомогли вихователям 

вдосконалити теоретичну підготовку, професійні уміння і навички, 

познайомитись з сучасними науковими досягненнями. 

Відповідно до річного плану проводились консультації для вихователів, під час 

яких вони отримували теоретичні знання та рекомендації з питань адаптації, 

розвитку творчої уяви, читанню художніх творів, психологічним методам 

розвитку емоційних станів дошкільників, пошукової, ігрової діяльності, про 

розвиток мовлення дітей. Слід відмітити, що ці різноманітні форми роботи з 

педагогами допомогли удосконалити  роботу з дітьми у різних видах їх 

життєдіяльності, стимулювали до пошуку різноманітних дієвих взаємо 

партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу: діти – педагоги – 

батьки. 

Протягом 2020 - 2021 н.р. колектив закладу приймав активну участь в усіх 

міських заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку 

нових технологій, форм і методів роботи. Це і участь у дитячому проєкті 
«Книга,що  оживає» у рамках  Всеукраїнського  фестивалю гри,навчання 



і натхненняPlay Fest 2021, нагороджені дипломом за перемогу у 
номінації «Від творців книг до творців майбутнього». Проведено «ІІІ 

Всеукраїнське  заняття  доброти»,педагоги закладу нагороджені сертифікатом 

міжнародного учасника. Участь у Міжнародному Польсько-Українському   

освітньому  проєкті  « Цілі сталого розвитку» .Участь у обласному фестивалі 

«Відлуння коляди», «Різдвяна свічка»,нагороджені грамотами за І  та ІІ місце. 

А  також  заклад долучався до  флешмобу до  «Дня орфарних захворювань», до 

благодійної акції «Миколай у камуфляжі», яку організували  учасники бойових 

дій  для дітей, позбавлених батьківського піклування, вшанування пам’яті  

Героїв Небесної Сотні, долучались до флешмобу на підтримку людей із 

синдромом Дауна, до флешмобу Всесвітнього Дня української 

хустки,проведено День вишиванки, День вшанування пам'яті жертв 

Голодомору, відзначення Дня  Гідності та Свободи,  вшанування 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи, день Конституції, святкування 207-ї річниці з Дня 

народження  великого Кобзаря,заходи до дня народження Л.Українки 

У закладі були проведені тематичні тижні: «Тиждень безпеки життєдіяльності 

дитини» та «Тиждень безпеки дорожнього руху» під час яких були проведені 

такі заходи: 

- заняття в усіх вікових групах за індивідуальним планом вихователів; 

- навчальна евакуація дітей всіх вікових груп з приміщення ЗДО (жовтень2020 

р); 

         Інноваційна діяльність у закладі дошкільної освіти реалізувалася через 

системне використання технології ЛЕГО-конструювання за Програмою 

розвитку дитини від двох до семи років та методичних  рекомендацій 

«Безмежний світ гри з LEGO». Також під час проведення освітньої роботи та 

реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти  в  

освітній процес впроваджувались: технологія  нетрадиційної образотворчої 

діяльності на заняттях з художньо-продуктивної діяльності (малювання, 

ліплення, аплікація) за парціальною програмою  художньо-естетичного 

розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», нетрадиційні 

форми роботи з дітьми на заняттях  з фізкультури за Програмою  з фізичного 

виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» та 

Програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку 

«Про себе треба знати, про себе треба дбати». 

З метою активізації роботи з цього питання в закладі дошкільної освіти у  

проведено такі заходи: 

- Вихователями всіх вікових груп проводились заняття  з упровадженням 

ЛЕГО-конструювання та  новітньої технології «Шість цеглинок», які 

використовуються для реалізації освітніх завдань ліній Базового 

компоненту дошкільної освіти «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в світі культури»: 

 

-  У групах раннього віку використовують ЛЕГО з метою формування 

сенсорних еталонів та розвитку дрібної моторики рук. 

-  У  групах молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з метою 

формування логіко-математичного розвитку, мовленнєвого розвитку, розвитку 



пошуково-дослідницької діяльності та формування  конструкторських 

здібностей. 

          В рамках участі в проєкті «Сприяння освіті» у  закладі було проведено 

ZOOM- зустрі «Online Brickmate» - обмін досвідом наскрізного впровадження в 

освітній процес підходу «Навчання через гру»  із дошкільним навчальним 

закладом(ясла-садок) №755м.Київ. 

 Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є 

основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. Моніторинг 

рівня сформованості  компетентності дітей проводився за освітніми лініями 

2 раз на рік (вересень, квітень). 

 Під час обстеження педагогами враховується три основні принципи:  

1) створення умов для розкриття отриманих дітьми знань; 

2) максимальна реалізація навичок дитини; 

3) спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. 

 За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Впевнений 

старт»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. 

Проаналізувавши  знання дітей, старших груп,  можна зробити висновок, що 

діти мають високий та достатній рівень успішної готовності до навчання в 

школі. Узагальнені результати обстеження дітей за освітніми лініями Базового 

компонента. 

Засвоєння програми згідно БКДО програми «Впевнений старт» 2020-

2021н.р. 

Всього опитано по ЗДО№187 - 214 дітей. 

І  старша група «Лілея» 
Вересень20р.–  опитано  29дітей,              Квітень21р.-26 дітей 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 52 41 7  77 19 4 

 Дитина в соціумі 52 41 7  73 23 4 

Дитина в природному 

довкіллі 
55 41 4  73 23 4 

 Дитина у світі 

культури 

62 34 4  77 19 4 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі 
48 45 7  77 19 8 

Мовлення дитини 48 45 7  69 23 8 

Гра дитини 62 34 4  77 19 4 

Рівень виконання 

програми, БКДО 54 40 6  75 20 5 
 

 

 



І І старша група «Дзвіночки» 
Вересень20р.–  опитано  22   дітей,            Квітень21р.-27дітей  

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                              Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 32 64 4  41 55 4 

 Дитина в соціумі 32 54 14  41 52 7 

Дитина в природному 

довкіллі 
45 50 5  52 44 4 

 Дитина у світі 

культури 

55 41 4  52 48 0 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

37 59 4  44 52 4 

Мовлення дитини 41 50 9  52 48 0 

Гра дитини 55 41 4  81 19 0 

Рівень виконання 

програми, БКДО 42 51 7  52 45 3 
                      ІІІ старша група «Левенятко» 

Вересень20р.   –  опитано  25   дітей;      Квітень21р.---20дітей 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 76 24 0  75 25 0 

 Дитина в соціумі 48 48 4  65 30 5 

Дитина в природному 

довкіллі 
48 48 4  70 30 0 

 Дитина у світі 

культури 

44 48 8  75 25 0 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

44 40 16  65 30 5 

Мовлення дитини 24 52 24  60 30 10 

Гра дитини 28 68 4  70 30 0 

Рівень виконання 

програми, БКДО 45 47 8  69 29 20 
 

І середня  група «Ромашки» –  опитано 20дітей 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 74 16 10  85 10 5 

 Дитина в соціумі 53 31 16  85 15 0 



Дитина в природному 

довкіллі 
47 37 16  80 15 1 

 Дитина у світі 

культури 
58 31 11  85 15 0 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі 
42 37 21  70 20 10 

Мовлення дитини 37 37 26  60 25 15 

Гра дитини 79 16 5  85 15 0 

Рівень виконання 

програми, БКДО  56 29 15  80 15 5 
 

І І  середня група «Метелики» 

Вересень 20р.- опитано 21 дитина,   Квітень21р.-28 дітей 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 14 72 14  57 39 4 

 Дитина в соціумі 0 90 10  43 46 11 

Дитина в природному 

довкіллі 
0 62 38  61 35 4 

 Дитина у світі 

культури 
0 52 48  35 54 11 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

10 76 14  46 50 4 

Мовлення дитини 0 76 24  50 46 4 

Гра дитини 5 57 38  46 36 18 

Рівень виконання 

програми, БКДО  4 69 27  48 44 8 
 

ІІІ середня група «Струмочки» –  опитано 30 дітей 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 50 33 17  77 16 6 

 Дитина в соціумі 67 23 10  87 10 3 

Дитина в природному 

довкіллі 
72 14 14  80 10 10 

 Дитина у світі 

культури 
57 33 10  84 13 3 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

53 33 14  73 20 7 



Мовлення дитини 34 33 33  60 34 6 

Гра дитини 70 23 7  83 17 0 

Рівень виконання 

програми, БКДО  58 27 15  78 16 6 

                           І молодша група «Сонечко» 

Вересень20р. –  опитано   15  дітей;           квітень 21р.-    24 дитини 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 13 34 53  54 42 4 

 Дитина в соціумі 13 53 34  54 42 4 

Дитина в природному 

довкіллі 
27 33 40  54 42 4 

 Дитина у світі 

культури 

27 33 40  54 42 4 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

27 33 40  54 42 4 

Мовлення дитини 33 33 33  50 21 29 

Гра дитини 27 27 46  67 29 4 

Рівень виконання 

програми, БКДО 27 33 40  54 37 9 

                             ІІ  молодша група «Бджілка» 

Вересень20р.   опитано -22   дітей;   квітень21р.-  18 дітей 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 41 36 23  78 22 0 

 Дитина в соціумі 46 6 27  72 22 6 

Дитина в природному 

довкіллі 
50 23 27  66 28 1 

 Дитина у світі культури 27 32 41  66 28 6 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі 
27 32 41  56 38 6 

Мовлення дитини 36 32 32  60 34 1 

Гра дитини 27 46 6  50 50 0 

Рівень виконання 

програми, БКДО 36 36 28  64 34 3 
 

 



ІІІ молодша група «Калинка» 

 Вересень20р.-  опитано  19 дітей ;     Квітень21р.-  опитано21дитина 

Основні  

лінії 

Вересень,%                                                               Квітень,% 

В С Н  В С Н 

Особистість дитини 38 58 5  76 19 3 

 Дитина в соціумі 28 57 15  58 57 8 

Дитина в природному 

довкіллі 
37 58 5  43 62 3 

 Дитина у світі 

культури 

10 58 32  54 38 8 

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі 
5 53 42  43 52 15 

Мовлення дитини 5 37 58    48 57 15 

Гра дитини 5 53 42  38 53 9 

Рівень виконання 

програми, БКДО 18 53 28  54 38 8 
 

Проведено розвиткові заняття у всіх вікових групах відповідно до програм, 

зазначених у перспективному плані роботи практичного психолога на 

2020/2021 н.р. 

        Корекційні заняття проводилися з вихованцями «групи ризику» всіх 

вікових періодів по групах і були спрямовані на підвищення рівня загального 

розвитку дитини, заповнення прогалин їх попереднього розвитку та розвитку 

недостатньо сформованих вмінь і навичок. Корекційно-розвиткові заняття 

також проводилися з дітьми з особливими потребами за програмами 

рекомендованими інклюзивно-ресурсним центром (6 дітей). Для ефективного 

вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у 

постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні 

перспективні програми та методики. Освітній процес організовується на основі 

Базового компоненту освіти України, програм “ Українське  дошкілля», та 

«Впевнений старт». Всі педагоги забезпечують індивідуальний та 

диференційний підхід до формування активності вихованців, розвитку 

логічного мислення. 

         З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей 

педагогічний колектив протягом 2020/2021 навчального року працював над  

забезпеченням фізкультурно-оздоровчої діяльності, підвищенням рівня 

фізичного виховання в  закладі. Для  фізкультурних занять обладнано зал, який 

відповідає санітарно-гігієничним нормативам. У  закладі систематично 

проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючі заходи. 

Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги 

розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з 

найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться 



достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні 

достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого 

повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок 

чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. 

 
РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

 
        На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування.  Медичний 

персонал: старша медична сестра - Чайка Євгенія Олександрівна, освіта 

середня-спеціальна, стаж роботи 22 роки  8 місяців,спеціаліст І категорії та 

медична сестра з дієтичного харчування Кичма Ірина Михайлівна. Освіта-

середня спеціальна, стаж роботи – 2роки 6 місяців. 

        Головним завданням роботи медичного персоналу є дотримання санітарно-

гігієнічного режиму в приміщенні і на території.З огляду на події сьогодення 

(пандемія коронавірусу), медична служба отримала додаткове навантаження: 

щоранку проводиться температурний скринінг працівників закладу з 

обов’язковою фіксацією результатів,контролюється температурний скринінг в 

групах, який проводять вихователі щочотири години, забезпечується 

неухильний контроль за дотриманням всіх протиепідемічних норм (засоби 

індивідуального захисту, обробка рук та поверхонь антисептичними та 

дезінфікуючими засобами тощо). Хочеться звернути увагу на те, що вихователі 

працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-

профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з 

фізичного розвитку, 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. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО 

         Відповідно до штатного розпису харчоблок  заклад укомплектовано 

працівниками, які забезпечують організацію харчування. Відповідно до 

примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником 

закладу, медична сестра  спільно з шеф  кухарем та комірником щодня 

складалися меню-розклади на наступний день. Умови зберігання продуктів 

харчування та продовольчої сировини в закладі задовільні, відповідають 

санітарно- гігієнічним вимогам. Помічники вихователів дотримувались 

санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у 

промаркованому посуді з кришками, у спецодязі. 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 дотримуються 

встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої 

гігієни. Одним з надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів є  

впровадження системи НАССР. 



У закладі харчуються діти пільгових категорій: 

Безкоштовно: 

 діти , батьки яких приймають участь в АТО -  21;   

 діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 2; 

 діти з ООП – 6; 

  багатодітні - 57   дітей; 

  Малозабезпечені - 6; 

 з інвалідністю-4. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ 

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом  року є одним з пріоритетних 

напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів 

роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють 

формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні 

закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні 

для виховання та оздоровлення дітей.  

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ 

 Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються 

вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних 

документах: 

- Конституція України; 

- Конвенції ООН про права дитини; 

- Законом України «Про охорону дитинства»; 

СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ТРАВМАТИЗМУ 

          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 навиків безпечної поведінки у різних нестандартних 

ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з 

протипожежної безпеки. 

           За звітний період  зафіксовано 1 випадок  травмування дитини під час 

освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки 

життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. 

Для працівників розроблені і видані  інструкції з охорони праці,посадові 

інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми 

з  безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість 

дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, 

добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики 

нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної освітньої 

роботи. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про 

порядок проведення і навчання перевірки знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти , в квітні 2021року  було 

проведено перевірка знань з питань охорони праці, під час якого у педагогічних 

та технічних працівників ЗДО перевірено знання Законів України «Про охорону 

праці», 58 Кодексу Цивільного захисту, Правил пожежної безпеки в Україні, 



КЗпП України, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників  

освітнього процесу, Положення «Про розслідування нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» та інших 

нормативних документів. Результати перевірки знань з питань охорони праці 

оформлені протокольно. За висновками перевірки знань встановлено що весь 

педагогічний та технічний склад працівників володіють знаннями з охорони 

праці в повній мірі. Повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з 

охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої 

медичної допомоги – все це  дає вагомий результат щодо організації безпеки 

життєдіяльності всіх здобувачів освіти та працівників ЗДО . Двічі на рік, до 

оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування 

спортивного обладнання  в спортивній залі та на території  закладу. 

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем 

адміністрації та медичного персоналу.        

          Щорічно проводиться опитування  батьків з питань діяльності ЗДО, який 

показує, що в основному батьки цікавляться питаннями стосовно харчування, 

навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, 

викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває недоліки . 

 РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО 

      Як керівник закладу, значну увагу в розвитку закладу я приділяю зміцненню 

та модернізації матеріально-технічної бази. Завдяки збільшення бюджетних 

коштів , роботі батьківської громадськості матеріальна база ЗДО в цьому 

навчальному році значно покращилась. Під час підготовки до нового 2020-2021 

року у  закладі  проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого 

періоду, здійснено благоустрій та озеленення території  закладу. Для створення 

оптимальних умов перебування дітей в закладі матерільно-технічна база 

постійно удосконалюється і модернізується. 

 Проведено поточний ремонт груп « Ромашка», «Калинка», « Веселка», 

 « Сонечко» , ремонт коридорів І і ІІ поверху, покладено ламінат у групі 

«Веселка», медичному кабінеті та медичному ізоляторі. Відремонтовано 

пошкоджені стіни  , облаштовано  ігрові майданчики.  

Встановлено дашки над входами. Була проведена заміна дверей у групових 

кімнатах,кабінетах. 

Протягом року: 

– проводились заходи з дезінфекції та дератизації; 

– постійно проводиться підготовка території та приміщень до безпечного   

  перебування дітей;      

 – очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя; 

–  обрізання дерев , скошування трави; 

–  посипання доріжок в період ожеледиці. 

 

 

 

 

 

 



Надходження та використання коштів за 2020 -2021 н. рік 
      

Використання   бюджетних коштів. 
 
Протипожежні двері 1 7400 

Покриття для підлоги з ПВХ 66м.кв 13200 

Ламінат 119664 м.кв. 79344 

Будівельні матеріали 
 

6490 

Вікна пластикові 15 46500 

Двері пластикові 3 16500 

Плитка для підлоги 70,115 м.кв. 13438,94 

Плитка для підлоги 5,040 м.кв. 671,58 

Клей для плитки 17 мішків 2095,93 

Посуд 
 

58320 

Електросковорідка 1 22360 

Будівельні матеріали 
 

5527,2 

Постіль 60 8168,4 

Побутова хімія 
 

2480 

Паперові рушники 
 

4424,4 

Будівельні матеріали 
 

65161 

Тримачі для паперових рушників 16 1393,6 

Миючі засоби 
 

4269,92 

Контейнери для сміття 2 1389,5 

Прапор 1 174 

Болгарка 1 1798,98 

Робот дитячий 1 7194 

Оприскувач та дезинфікаційні килимки 9 5921,46 

Ламінатор 1 3600.00 

Канцтовари 
 

11796.90 

Дитячі лавки для роздягання 8 5440.00 

М'ячі дитячі 
 

2622.00 

Двері та вікна 15 69667 

Бруківка 
 

53244,51 

Медикаменти 
 

94495 

Дитячі шафи для роздягання 15 37220,4 

 
2021 рік 

 ламінат 75 кв.м 20 377,80 

полотно під ламінат 75 кв.м 1211.40 

бойлер електричний 1 6980.00 

мийки з нержавійки 2 7411.20 

фарба 
 

1258,00 

Миючі засоби 
 

5572,00 

килимова доріжка 1 7500.00 

деззасоби 
 

15249,00 

 
 
 
 



Шановні батьки! 

Колектив закладу дошкільної освіти 

ясла – садок № 187 щиро дякує батькам 

за активну участь в усіх сферах життя закладу. 

 
група за  2020-2021 н.р  група за 2020-2021 н. р. 

 

Благодійні 

внески група 

« Віночок » 

 

БФ «Шевченківський» - 

2000 грн. 

Потреби групи – 1070 грн. 

Пісочниця-4000грн. 

Шафа для посібнків -

3000,00 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Бджілка » 

 

БФ «Шевченківський» - 

1400 грн. 

Потреби групи -1919грн. 

Безконтактний 

термометр - 1200грн. 

Шафа та тумба в 

туалетну кімнату -3500 

грн. 

Лінолеум – 600 грн. 

Коврик -750 грн. 

Пісочниця -5500 грн. 

Поїзд -8500 грн. 

Фарбування майданчика -

800 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

« Ромашки » 

 

БФ «Шевченківський» - 

500 грн. 

Води питна -790 грн. 

Потреби групи -940 грн. 

Дидактичний матеріал -

790 грн. 

Миючі -1300 грн. 

Ремонт групи -1700 грн. 

Тумба, стіл -900 грн. 
Шафа -10671 грн. 
Штори -500 грн. 
Ремонт унітазу -300 грн. 
Тумба -300 грн 
Чистка килима -500 грн. 
Фарбування майданчика -
410 грн. 
Пісочниця -2000 грн. 
Ремонт машинки -1700 
грн. 

Благодійні 

внески група 

 «Струмочки » 

 

БФ «Шевченківський» - 

1500 грн. 

Потреби групи -1801 грн. 

Побутова хімія -2181 грн. 

Безконтактний 

термометр -805 грн. 

Канцтовари -2705 грн. 

Ремонт групи (Метеріали ) 

-993 грн. 

Ламінат -3000 грн. 

Стенди в групу -1181 грн. 

Крісло в групу -1000 грн. 

Фарбування майданчика -

648 грн. 

Разом 15814 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Сонечко» 

 

БФ «Шевченківський» - 

1750 грн. 

Потреби групи -5885 грн. 

Вода питна -520 грн. 

Миючі -881 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Левенятко» 

 

БФ «Шевченківський» - 

2000 грн. 

Потреби групи – 2000,00 

грн. 

 



На ремонт -1904 грн. 

Безконтактний 

термометр -1260 грн. 

Шафка для дитячого 

взуття - 1540 грн. 

Пилесос - 2500 грн. 

Ігрова стінка «Лікарня »-

2130 грн. 

Крани -1126,50 грн. 

Інпашки -2200 грн. 

Канцтовари -3811 грн. 

На ремонт групи -1916 

грн. 

Дитячий майданчик ( 

пісочниця, кораблик та 

столик )-13000 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Веселка » 

 

БФ «Шевченківський» - 

2000 грн. 

Пісочниця-4000грн. 

 

Благодійні 

внески група  

« Барвінок » 

 

БФ «Шевченківський» - 

2000 грн. 

Потреби групи – 

2000,00грн. 

Пісочниця-4000грн. 

Столик грибок -1600,00 

грн. 

Благодійні 

внески група 

«Дзвіночки » 

 

Потреби групи – 577 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Калинка » 

 

БФ «Шевченківський» - 

2150 грн. 

Потреби групи та 

дидактичні матеріали – 

6950 грн. 

Лавочки 2 шт.-400грн. 

Стінка дитяча -3500 грн. 

Куток магазин -3400 грн. 

Пісочниця -2800 грн. 

Дитяча гірка -12000 грн. 

За рік витрачено 31200 грн. 

Благодійні 

внески група 

 « Лілея » 

 

БФ «Шевченківський» - 

2000 грн. 

Потреби групи – 2200,00 

грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Метелики » 

 

БФ «Шевченківський» - 

2500 грн. 

Потреби групи – 2270 грн. 

Пісочниця-4000грн. 

Дитячий паровоз -12000 

грн. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Протокол № 1 

загальних зборів колективу і батьківської громадськості ЗДО № 187 

                                             

                                                                                  Від 08.07.2021 року 

              

                                                                                  Присутні: 71  чол. 

                                       Порядок денний: 

1.Обрання лічильної комісії. 

2.Звіт керівника закладу про роботу за 2020-2021 н.р. 

3.Визначення рівня роботи керівника закладу шляхом таємного 

голосування. 

По першому питанню слухали голову зборів Цюнглевич І.Ю., яка 

сказала,що потрібно обрати лічильну комісію і запропонувала склад 

лічильної комісії 2 чол.:  

                            Проголосувало: за –71  чол. 

                            проти – 0 чол. 

                            утрималось – 0 чол. 

Ухвалили рішення створити лічильну комісію в складі 2-х чоловік: По 

другому питанню слухали директора ЗДО Чудовську О.О., яка зачитала звіт 

про роботу закладу за 2020-2021 навчальний рік ( звіт додається). 

Виступили: 

          Хахула  Христина Ігорівна, яка сказала, що задоволена умовами в 

закладі, відношенням вихователів до дітей. Запропонувала роботу керівника 

вважати дуже доброю. 

            Бойко Олександра Євгенівна- яка  сказала,що дитина з задоволенням 

іде в садок, завжди доглянута. В закладі панує атмосфера спокою, 

доброзичливості всіх працівників. Запропонувала роботу керівника вважати 

дуже доброю і відзначила, що керівник Чудовська О.О. заслуговує на 

заохочення. 

Вирішили: 

За результатами таємного голосування роботу Чудовської О.О. визнати: 

      Незадовільно – 0 чол., 

Добре – 13 чол., 

Дуже добре -  58 чол., 

Заслуговує на заохочення – 14  чол. 

 

 

 

Голова зборів                                                                      Цюнглевич І.Ю. 

 

Секретар                                                                               Кузів Н.А. 
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