
 

Звіт директора ЗДО №114 Собенко О.В. 

перед колективом та громадськістю 

за 2020-2021навчальний рік. 

 

Протягом 2020-2021 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  

спільно з батьківською громадою працював над вирішенням ряду педагогічних, 

організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались 

всі умови для 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   що базується на 

принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації. 

Робота закладу дошкільної освіти  проводилась відповідно до  змісту 

Програми розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного 

суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу 

дошкільної освіти і сім’ї  для забезпечення діяльнісного підходу до 

формування основ  соціальної компетентності, адаптації до соціального 

середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку; вдосконалення 

психологічного супроводу  з метою  спрямування освітнього процесу від 

накопичення знань до формування компетентностей (здоров’язбережувальна, 

комунікативна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, природничо-

екологічна, художньо-продуктивна, мовленнєва, соціальна,  особистісно-

оцінна) в процесі підготовки дітей до шкільного життя відповідно до державних 

стандартів освіти. 

Метою Звіту є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного 

і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських 

рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. 

Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є: 

забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  закладом 

дошкільної освіти.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та 

виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом. 

Дошкілля – це перша ланка в соціалізації дітей. Дуже багато говориться про 

якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки дотримуючись єдиних 

вимог з боку батьків і педагогів. Такі заходи як публічні слухання, спільні свята 

і дозвілля допомагають нам  стати єдиною командою,спільно працювати  на 

створення освітнього середовища, яке не тільки мотивує здобувачів освіти, а й 

активізує і розвиває їх. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної 

відкритості та прозорості роботи нашого закладу. 

 

 



Забезпечення збереження та розвитку мережі груп. 

 

Заклад  дошкільної освіти (ясла-садок) № 114 знаходиться за адресою:79059, 

м. Львів , вул. Караджича 20, телефон 254-68-90. 

Працює  з 1965р., у закладі функціонує 9 груп . 

 Режим роботи ЗДО №114: п’ятиденний з 8.00. до 18.30.  

Мова навчання - українська. 

Освітній процес в закладі проводиться відповідно до вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», а також, 

відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи. 

ЗДО має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-

оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей з порушенням мовлення. В 

закладі функціонують  3 групи для дітей з особливими освітніми потребами. 

Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється 

розвивальне-ігрове середовище. 

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ 

 

ЗДО № 114 укомплектований педагогічними кадрами на 90%. 

У складі  24 педпрацівники: 1 директор, 1 вихователь - методист, 1 практичний 

психолог, 2 музичних керівники, 2 вчителя-логопеда, 14 вихователів, 1 

інструктор фізкультури, 2 асистенти вихователя. З вищою освітою 9 педагогів, 

з базовою вищою – 15 педагогів. 

У ЗДО створені всі умови для безперервного навчання педагогів, що 

допомагає їм підвищувати свою професійну майстерність, 

Впродовж навчального року організовувалась допомога педагогам з питань 

освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні 

знання та практичні вміння педагогів. 

У 2020/2021 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні 

об’єднання, семінари, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з 

урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в освітній діяльності. 

Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу 

працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, 

дослідно - експериментальну, інноваційну роботу педагогів. 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2020/2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і 

відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан 

підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень 

педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, 

семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, 



ділові ігри, вправи,майстер класи. Проведення відкритих занять стимулювало 

педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку 

нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підняттю самооцінки. 

Вихователь-методист Нанівська Л.Ю., протягом року, надавала допомогу 

вихователям у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське 

дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, ведення документації згідно 

номенклатури. 

Впродовж року значна увага  приділялася питанню формування у дітей та 

дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності,дотримання протиепідемічних правил через загрозу 

поширення COVID-19. 

Роботу над соціалізацією дітей педагогічний колектив веде, застосовуючи різні 

форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та 

змістовними виявились заходи: « Українські вечорниці», «День Святого 

Миколая», концерти до Свята матері, до Дня народження Т.Г.Шевченка та Лесі 

Українки ,на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість 

самореалізуватися. 

Предметно - розвивальне середовище в групах максимально відповідає 

вимогам: створені комфортні сприятливі умови для розвитку дитини в 

самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, 

психофізіологічний комфорт, трансформація простору.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 

 

Організація харчування дітей в  закладі, здійснювалася згідно Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах із змінами від 

26.02.13р. №202/165 

Вартість харчування дітей  в ЗДО у 2020/2021навчальному році встановлено 

30.33 грн. для дітей, які відвідують групу раннього віку, і 46.50 грн. для дітей, 

які відвідують  дошкільні групи  

 Звільнені від оплати за харчування в ЗДО батьки дітей: 

- учасників  АТО ; 

-багатодітні сім’ї; 

- малозабезпечені; 

- батьки дітей з інвалідністю.  

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, 

відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами 

відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи 

здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався 

контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології 

приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. 

Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність 



закладки продуктів з записом у відповідний журнал. 

Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові 

проби, знімаються проби з готових страв.  

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи, 

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі 

проведенню обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним 

розвитком дітей організацією фізичного виховання, дотриманням санітарно-

гігієнічних норм та правил. 

Умови для організації харчування  закладі задовільні. Харчоблок має 

необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, 

оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в 

робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму.  

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складене 

десятиденне перспективне меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди 

для груп раннього та дошкільного віку , погоджене головним державним 

санітарний лікарем Залізничного району Н.М. Когут і затверджено керівником 

ЗДО №114 О.В. Собенко  Також розроблена картотека страв, яка затверджена  

керівником закладу  О.В. Собенко. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  

ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

 ЗДО  перебуває у комунальній власності, тому матеріальне та фінансове 

забезпечення йде з місцевого бюджету. Завдання адміністрації полягає в 

оптимальному його плануванні та цільовому використанні. Питання 

господарської роботи є одним із складніших, оскільки на їх розв’язання 

потрібні кошти. 

Отож, фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється за 

кошторисом, сформованим УО ДГП ЛМР. 

Фінансові асигнування на 2020-2021 н.р. заплановано на захищені статті 

(зарплата для працівників, оплата енергоносіїв, харчування дітей) і лише 

частково на утримання  установи.  

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з 

батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої 

матеріальної бази закладу 

 

За спонсорські кошти по ЗДО №114 

 

Найменування кількість сума 

Стелаж для посібників 1 950,00 



Світильники 2 350,00 

Двері металопластикові 1 7500,00 

Лавки 3 300,00 

Полиця для взуття 1 100,00 

Дитячий килимок «Пазли» 2 2700,00 

Подушка 4 750,00 

Порохотяг 1 3700,00 

Тюль 4 1500,00 

Тарілка глибока 30 450,00 

Тарілка мілка 30 450,00 

Горнятко 30 360,00 

Килимова доріжка 1 2500,00 

Рушник махровий 24 960,00 

     

 

 

Підводячи підсумки освітньої діяльності минулого навчального року можна 

стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, 

комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог 

Базового компоненту та програми «Українське дошкілля». 

Однак є труднощі у покращенні матеріально технічного оснащення, які 

необхідно вирішувати це: поступова заміна дитячих ліжечок у групах; 

встановлення прогулянкових павільйонів чотирьох груп, заміна дверей та 

вікон, відновлення асфальтованого покриття, огорожі території ЗДО. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу 

освітньої і методичної роботи за попередній навчальний рік, враховуючи 

досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з 

метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична 

робота в закладі була спрямована на реалізацію таких завдань : 

1.Формування гармонійно розвиненої особистості та реалізація індивідуальних 

творчих потреб кожної дитини. 

2.Співпраця ЗДО і сім’ї над формуванням мовленнєвої активності дитини 

через впровадження інноваційних освітніх технологій. 

3.Інтеграція легоконструювання в освітній процес. 

Заклад приймає участь в проекті «Сприяння освіті». Цього року діти, батьки, 

педагоги нашого садка стали активними учасниками LEGO фестивалю 

«Книга,що оживає », на якому була представлена підсумкова робота за 



навчальний рік . Вихованці нашого закладу спільно з батьками та 

вихователями відтворили через LEGO-конструктор  своє бачення казкових 

героїв. Безумовно, такі логічні завершення проектної діяльності, згуртовують 

колектив, батьківську громаду, створюють позитивний імідж ЗДО. 

Ще однією важливою частиною освітнього процесу  закладу, яка проводиться 

у II половині дня, є гурткова робота.  

В ЗДО функціонують гуртки:  

- «Співаночки» (вокальне мистецтво, музичний керівник Ходоровська Н.К.  

та Садовяк Л.О.); 

- «Веселий пензлик» (художньо-естетичний розвиток, вихователі Петрик 

В.М., Дума Н.М.) 

- «Барви натхнення» (художньо-естетичний розвиток, вихователі Кобрин 

І.В., Федичканич І.Я.) 

Керівники гуртків впродовж року ставили перед собою мету: створювати умови 

для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні 

здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти співпраці  дітей, 

педагогів та батьків.  

Також в закладі працює два гуртки за додаткові кошти батьків, а саме:  

-гурток  вивчення англійської мови; 

-  гурток хореографії. 

Під час проведення звіту керівниками гуртків  забезпечена потреба кожної 

дитини  проявити свої  творчі здібності та потреби.  


