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             Заклад дошкільної освіти ( ясла – садок ) №95 Львівської міської  Ради  
розташований  по  вулиці  Гайдамацькій , 2 –А. Працює  заклад  з  1962  року. 
            Заклад дошкільної освіти ( ясла –садок )№95 діє  згідно  з  Конституцією  
України, Конвенцією  «Про права  дитини», Законами  України «Про освіту», « Про 
працю», «Про  охорону  дитинства», « Про забезпечення  санітарно –епідемічних  
норм» , Статуту закладу, Колективної  угоди, Правил  внутрішнього  трудового  
розпорядку та  посадових  інструкцій. 
             На початок навчального року в ЗДО №95 функціонувало 8 дошкільних груп. 
Списковий   склад  становив  протягом навчального  року  220  дітей. Наповнюваність  
дітей  протягом  року  залишалась  сталою.  
Працюючих груп – 8, з них: 
-         одна група раннього віку; 
-         три групи молодшого віку; 
-         дві групи середні; 
-         дві групи старші; 
          Режим роботи ЗДО – п’ятиденний : 
початок роботи – 7.30, закінчення - 18.00. 
Педагогічний колектив складається з 19 педагогів. 
Освітній і кваліфікаційний рівень яких є таким: 
Шіснадцять  педагогів мають вищу педагогічну освіту; 
Три  педагоги – середню спеціальну педагогічну освіту. 
Заклад  повністю  забезпечений   технічними  працівниками про те на початок 
навчального року у закладі освіти було ваканту 2 ставки асистента вихователя, на 
даний час є вакант 1 ставка асистента вихователя. 
           У березні та квітні призупинялось функціонування 4 дошкільних груп у зв’язку з 
випадками захворювання на COVID 19.   
            Основними  документами, за яким здійснювався  освітній процес у ЗДО була 
базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».               
              Діяльність ЗДО №95 у 2020 – 2021 році була направлена на реалізацію 
основних завдань дошкільної освіти: 

1. Продовжувати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дітей 
дошкільного віку шляхом використання новітніх освітніх технологій. 

2. Продовжити вдосконалювати роботу щодо національно-патріотичного 
виховання  дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної 
реалізації завдань з національно – патріотичного виховання                                        
дітей та активізації творчого потенціалу педагогів 

3. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм та правил 
здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у 
дошкільників здоров ’я збережувальної компетентності . 

4. Забезпечення особистісно орієнтованого,  гуманістичного,  компетентнісного,  
інтегрованого підходів у всіх видах діяльності дітей.  

           Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття дошкільної освіти. 
         



         Зміст роботи ЗДО формувався згідно положень Державної національної 
програми «Освіта. Україна XXI століття" та Законів України "Про дошкільну освіту". 
Для вирішення стратегічних завдань роботи - створення найкращих умов для 
самовияву і розвитку здібностей дітей та впровадження новітніх наукових розробок. 
      Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного 
закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та 
кімнати гігієни. Постійно функціонуеть музичний зал,, працюють кабінети: медичний, 
всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. 
Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, 
функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з вами, шановні 
батьки, та вихователями груп. 
Рівень майстерності педагогів достатньо високий. 
          Заклад дошкільної освіти ( ясла –садок )№95   здійснює свою діяльність 
відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період 
оздоровлення. 
Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою 
підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань 
педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної 
освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ЛОІППО, а також шляхом 
навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах, шляхом участі у ZOOM 
семінарах. 
Щороку в д/с проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового 
положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з 
виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. Педагоги 1 
раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті 
післядипломної освіти педпрацівників та атестацію..  
           У  дитсадку проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, 
семінарські  заняття для педагогів. 
           У зв’язку з введенням адаптивного карантину  уся освітня діяльність була 
проведена з дотриманням карантинних заходів у звичному для дітей руслі. Проте уся 
діяльність з ВО ШЗР УО ДГП ЛМР та ЦПРПП  здійснювалась через платформи 
ZOOM. … 
             Педагоги закладу під керівництвом вихователя – методиста регулярно 
виставляли здобутки дітей у групі « Дошкілля» та створених групах.  Та для батьків 

через те, що ті не заходили у приміщення закладу. 

Протягом року значну  увагу  приділось  харчуванню  дітей  у  закладі  освіти, де  всі  
керуються  « Інструкцією  харчування» та  дотриманням  усіх санітарно –гігієнічних  
норм. Відповідальною  за  організацію харчування  була  ст..м/с  Сворень І.Р. При 
організації  харчування  м/с спиралась  на  погоджене  перспективне  10 –денне  
меню, яке  попередньо  було  погоджено  в  СЕС. Завжди м/с   здійснювала  контроль  
за  технологією  приготування  страв  кухарями ( відповідно  до  картотеки  страв , 
яка  є  завірена), дотриманням  норм   та  часу  видачі  їжі, естетичним  виглядом  
персоналу  кухні ( щодо Журналу щоденного  огляду  працівників). Спільно  з  
комірником  замовляла  та  приймала  продукти харчування ( з  відповідним  
сертифікати  якості). Акту  повернення  неякісних  продуктів  харчування  протягом  
року  не  зареєстровано. Норми  харчування  збережені. Усі  відповідні  Журнали  
постійно  ведуться. У жовтні у закладі була планова перевірка Держспоживслужби. 
Зауважень немає. 
      Згідно Санітарного Регламенту ми не маємо змоги проаналізувати кількість  
захворювань у дітей, так як довідки батьки нам не несуть. 
     Протягом  року  медичним  персоналом здійснювався  огляд  дітей, відповідально 
велась  медична  документація.  Регулярно зазначали температурні показники усіх 
учасників освітнього процесу.  У  групових приміщеннях  зберігався  відповідний  



тепловий  режим , планова  навчально –ігрова  діяльність та  одяг дітей все це  
впливало  на збереження  здоров’я  дітей. 
        Протягом  періоду, коли функціонував заклад адміністрацією закладу вівся  
контроль  за освітньою  діяльністю  дітей, за  вдосконаленням  педагогічної   
майстерності  вихователів.  Систематично  та  планово  здійснювалась  порівняльна  
характеристика  здобутих  знань  та  умінь  дітей, щодо  вимог  програми « Українське 
дошкілля». Добирались  відповідні  методи  та  прийоми для  дітей під час карантину, 
щоб  через  просвітницьку діяльність, через  пошукову  діяльність  дитина  здобула  
знання  та  уміння та зуміла  застосувати  ці  знання  у  житті.  
    
        ІІ     Завдання на літнє оздоровлення. 
       У приміщенні закладу продовжують виконувати  роботи за фінансування  ВО 
ШЗР УО ДГП, допомоги батьківської громади та заклад готується до навчального 
року.  ЗДО  забезпечено деззасобами та засобами індивідуального захисту. 
З усіма працівниками регулярно проводяться вебінари щодо вміння працювати під 
час адаптивного карантину за зазначеним Протоколом.  
          Виконуючи намічені завдання педагогічний колектив намагався створити 
належні умови для розвитку, навчання та виховання дітей, а саме :       
у дошкільному закладі традиційно проводились педради, круглі столи 
(«Взаємодія ЗДО та сім’ї: шляхи оптимізації та досвіду»),  
ділові ігри («Готовність сім’ї та дитини до школи»), педагогічні години, бліцтурніри 
(«Чи знаєте ви українську мову?», «Профілактика жорсткого ставлення до дітей», 
«Рання профорієнтація старших дошкільників»),  
тренінги з батьками («Права дітей», «Вчимося розуміти дітей», «Позбавлення 
емоційної напруги у дітей»), диспути ( «Навчати чи виховувати?») 
педагогами розроблені чіткі тематичні плани, плани самоосвіти; 
проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази ЗДО. 
                    
СПІВПРАЦЮЮЧИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ТА ЗАВДЯКИ ФІНАНСУВАННЮ 

ВО ШЗР УО ДГП ЛМР 
ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ПРОТЯГОМ ЦЬОГО РОКУ У ЗАКЛАДІ! 

1. ЗАКУПІВЛЯ ПІСКУ 
2. ФАРБУВАННЯ СПОРУД НА ПРОГУЛЯНКОВИХ МАЙДАНЧИКАХ 

3. МОНТАЖ ЛАМІНАТУ У ГРУПІ « БДЖІЛКА» 
4. ЗАМІНА ЗАМКІВ У ДВЕРЯХ 

5. ПОБІЛКА СТІН У ГРУПІ « ЖОРЖИНА» 
6. МАЛЮВАННЯ ФАСАДУ БУДІВЛІ 

7. ОБЛИЦЮВАННЯ СХОДІВ ПЛИТКОЮ « РУКАВИЧКА» 
8. ФАРБУВАННЯ СТІН НА ХАРЧОБЛОЦІ ТА ВСТЕЛЕННЯ ПЛИТКИ 

9. ДРІБНІ ПОТОЧНІ РЕМОНТИ 

10.ЗАКУПІВЛЯ  РІЗНИХ  ДИДАКТИЧНИХ  ІГОР ДЛЯ УРІЗНОМАНІТНЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 8 ГРУПАХ. 
11.ЗДІЙСНИЛИ РЕМОНТ КСЕРОКСІВ ТА ЗАПРАВЛЯЛИ ЇХ ВПРОДОВЖ РОКУ. 

12. ПРИДБАЛИ МИЮЧІ  ТА ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ 
ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. 
13. ЗДІЙСНИЛИ ЗАМІНУ ФІРАНОК У ГРУПІ « СОНЕЧКО». 

14. ЗАМІНИЛИ ПОСУД У ЧОТИРЬОХ ГРУПАХ. 
 

      Організація освітнього процесу цьогоріч носила науковий характер та була 
побудована на діагностичній основі. Робота всіх фахівців була спрямована на 
вивчення кожної сім’ї, надання їй дієвої допомоги, на покращення контактів. 
        Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини проводилось тестування, 
особисті бесіди з дітьми. Дітям було дещо незвично приймати умови освітньої 
діяльності в « незвичних» умовах карантину…. Усі звикли до цього та сприймали це 



нормально. Вони із задоволенням відвідують ЗДО, повертаються додому в гарному 
настрої.. Умови створенні в групах для розвитку, навчання і виховання дітей, 
оцінюють позитивно. 
      Результати діагностики педкадрів засвідчили достатньо високий  рівень 
професійної компетентності і можливостей педагогів ЗДО № 95. Творчий 
педагогічний колектив впевнений, що до дітей необхідно ставитись з особливою 
увагою і турботою, це наше майбутнє, наш завтрашній день. 
      Освітній  процес організовувався у розвивальному середовищі, яке утворюється 
сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я» 
дитини. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню 
підпорядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку у різних сферах 
життєдіяльності. 
       Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим 
використанням його можливостей і систематичності, цілеспрямованим його 
збагаченням.  Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного 
накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, 
комфортності, функціональної надійності та безпеки відповідності віковим та 
статевим особливостям дітей. 
        З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко 
використовується у освітньому  процесі ЗДО  як самостійна форма роботи з дітьми та 
як ефективний метод і засіб розвитку, виховання  та навчання в інших організаційних 
формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-
конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці) та іграм з 
правилами (дидактичні, інтелектуальні, хороводні, рухливі). 
Переорієнтація освітнього  процесу в сучасному ЗДО на розвиток дитячої особистості 
надає особливої уваги організації самостійної діяльності та індивідуальної роботи з 
дошкільниками. Самостійна діяльність організовується в усіх вікових групах щодня в І 
та ІІ половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її 
види (художня, рухова, мовленева, ігрова, трудова, дослідницька та ін.). 
Індивідуальна робота з дітьми проводиться у вільні години (під час ранкового 
прийому, прогулянок). 
        Потребами сьогодення продиктована необхідність інтегрувати родинне і 
суспільне дошкільне виховання. З цією метою у ЗДО проводились онлайн батьківські 
збори, консультації, бесіди, онлайн-  перегляди батьками окремих форм роботи з 
дітьми, свят та розваг.  Це дало можливість батькам ближче познайомитись з 
роботою вихователів та ЗДО в цілому під час адаптивного карантину. Робота всіх 
фахівців була спрямована на вивчення кожної сім’ї, надання їй дієвої допомоги, на 
покращення контактів. 
           Девізом своєї роботи педагогічний колектив вважає слова: «Добре зернятко – 
гарні сходи». 
     Аналіз освітньої діяльності показав, що педагоги ЗДО проводять планомірну 
роботу по вдосконаленню змісту, форм і методів з проблеми елементарного 
природо-доцільного світогляду, усвідомлення себе як частини природи. 
Також  протягом навчального року вихователі груп виконували намічені завдання: 
готували посібники для занять, оформлювали ігрові куточки. На належному рівні 
знаходиться розділ програми з навчання грамоти, математики, ознайомлення з 
довкіллям, музичне виховання, образотворче мистецтво. 
      Протягом навчального року з дітьми проводяться заняття з фізичної культури, 
ранкова гімнастика, розваги, спортивні свята. В ЗДО проводиться традиційне 
загартування повітрям, водою, сонцем. 
       Для емоційного та естетичного розвитку дітей в ЗДО музичним керівником 
проводяться цікаві музичні заняття, свята, розваги, для яких використовуються нові 
сценарії, розробки, танцювальні постанови, музичні етюди, композиції. 



       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. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО 
щодо профілактики дитячого травматизму будується на «Базовому компоненті 
дошкільної освіти в Україні» (нова редакція) яка спрямовує роботу педагогів на 
формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої 
компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки 
життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому 
середовищі. 
        Протипожежна безпека у ЗДО посідає важливе місце в організації всієї роботи з 
охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено 
відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, 
тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.  
       У листопаді та травні в ЗДО №95 згідно плану роботи  проводився Тиждень 
безпеки дитини. Вихователі провели заняття: «Небезпечні іграшки», «З гірки швидко 
я лечу», «Сонце друг і ворог», «Малеча, стій, не вибігай, в м’яч на вулиці неграй», 
«Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться» та інші. 
      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу 
Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації 
громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі №95  проведено ряд 
заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації 
пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій 
громадян. 
       Постійно в ЗДО проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань 
діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання 
викладені батьками, батьківським комітетом. 
        У своїй роботі я відчуваю значну підтримку з боку відділу та управління освіти, з 
боку батьківської громади і звичайно власного колективу.  
        Згідно річного плану протягом року у закладі та в кожній групі проводились 2 
рази батьківські збори, на яких створена атмосфера розкутості, довіри. Батька 
громада систематично доведена до відома, яку підтримку ми маємо від органів 
освіти по фінансуванню задля відновлення ЗДО. Батьки з розумінням ставляться до 
того, що на території знаходяться різні бригади майстрів, які роблять не лише 
внутрішні роботи, а і зовнішні роботи.  
         Впродовж календарного року працівників нашого закладу  були відзначено 
Дипломами та Подяками УО ДГП ЛМР  за  участь та перемогу у різних міських та 
обласних конкурсах. Нагородження пам’ятними подарунками. 
       Працюючи на посаді директора ЗДО №95 з серпня 2012 року зуміли відкрити 4 
додаткові групи зробивши капітальний ремонт цих приміщень. Завдяки моїй 
ініціативності, наполегливості та вмінню співпрацювати з різними організаціями ми 
вигравали у різних конкурсах та мікропроектах та замінили вікна на енергоощадливі, 
утеплили фасад будівлі, здійснили благоустрій території, обладнали прогулянкові 
майданчики новими спорудами. Завдяки працівникам ми ці споруди щорічно 
підфарбовуємо. 
       За усю цю важку працю по відновленню закладу освіти, та вміння створити 
сприятливі умови праці для людей, за додаткові місця для вихованців, за їхній рівень 
розвитку у нашому закладі за Мене, як керівника ЗДО№95 нагороджено грамотою 
верховної Ради« За заслуги перед Українським народом». 
         Завдячуєм усім, хто нас підтримує, допомагає, розуміє, бо знає, що всі свої 
заходи ми спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у дитсадку.     



        Уся звітність про фронт виконаних робіт доводиться до відома  батьків та 
висвітлюється на сайті ЗДО та у інформаційних куточках закладу. 
            Хочу висловити подяку всім батькам, які не були байдужими , співпрацювали з 
нами, надавали нам допомогу у створенні належних умов функціонування ЗДО, які з 
розумінням ставилися до проблем закладу, допомагають у придбанні матеріальних 
цінностей, приймають участь в організації дозвілля дітей. 
           Я щиро вдячна Всім за розуміння і підтримку, не байдужість до життя і 
проблем закладу та хочу подякувати всьому коллективу нашого закладу за 
відповідальне і добросовісне ставлення до роботи, розуміння значущості Вашої 
праці, професіоналізм, активну життєву позицію. 
           Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди 
можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, 
товаришувати, весело і щасливо жити. 
           Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. 
         
 
                                            Дякую за увагу! 
 


