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Львівський дошкільний навчальний заклад №2 Управління освіти 
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради є   
правонаступником  державного дошкільного виховного виховного 
закладу№2 Львівської залізниці, переданого згідно рішення Департаменту 
гуманітарної та соціальної політики Львівської міської ради №462 від 
28.08.1998р.  

Юридична адреса дошкільного закладу: 79052 м. Львів, вул. Широка, 78, 
тел. завідувача 267-05-91 

   Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп 
встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в 
органах Державного казначейства, ідентифікаційний код. 

Засновник дошкільного навчального закладу є Львівська міська рада, 
уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради, яке делегує 
повноваження відділу освіти Шевченківського та  Залізничного районів  згідно з 
рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування 
повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. 

Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його 
матеріальне, технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і 
матеріалами, організовує будівництво та р е мо нт  пр и м іщ е нь ,  ї х  
господарське обслуговування, харчування і медичне  обслуговування дітей. 

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про 
дошкільний навчальний заклад України», затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, 
власним статутом. 

Головною метою дошкільного навчального закладу 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 дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти:  

 збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;  

 формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;  

 забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 
Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням, 
власним Статутом. 

Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 
державою за: 

 реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом «Про 
дошкільну освіту»; 

 забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, 
рівня та обсягу; 

 дотримання   фінансової   дисципліни   та   збереження  матеріально-
технічної бази. 

       У дошкільному навчальному закладі функціонують 13 груп з денним режимом 
перебування дітей. 
 



 

Режим роботи ДНЗ №2 – з 7.00 – до 7.00 год. 
«Веселі курчата» - гр. раннього віку  
«Писанка» - гр. раннього віку 
«Ромашка»  
«Сонечко»  
«Зернятко»  
 «Дзвіночок»  
«Левенятка»  
«Перепілонька»  
«Соняшник»  
«Бджілка»  
«Веселка» 
«Калинонька» 
«Капітошка» - група компенсую чого типу для дітей з вадами мовлення 

Протягом 2016 - 2017 н.р. списковий склад дітей налічував 530 дітей, 
середнє відвідування протягом року було 221 дітей. (20 дітей в групі). 

По списковому складу відвідування дітей складає за останні 5 місяців 57%, а 
по нормі дітей відвідування 95%. 
       У своїй роботі дошкільний навчальний заклад керується наступними 
нормативно-правовими документами: 
1. Законом України «Про дошкільну освіту» (1998р.). 

2. Законом   України «Про охорону дитинства» (2001р.). 

3. Конвенцією про права дитини (1991р.). 
4. Національною доктриною розвитку освіти (2002р.). 
5. Положенням про дошкільний навчальний заклад України  (2003р.) 
6. Державним стандартом дошкільної освіти в Україні -  «Базовим компонентом  

дошкільної освіти  в Україні» (1999р.). 
7. Методичним листом МОН України №1/9-388 від 21.05.2012р. «Про 

організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012-2013н.р.». 
8. Методичним листом МОН України№1/9-434 від 01.10.2002р. «Про 

планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». 

9. Інструктивно-методичними   рекомендаціями   МОН   України   щодо 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному 
закладі за №1/9-438 від 27.08.2004р. 

10. Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 
наказом  Міністерства охорони здоров'я України 24 березня 2016 року N 234, 
Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за       N 
563/28693. 

          Територія ДНЗ і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним 
нормам. 
       Загальна площа ДНЗ №2 складає 0,6265 га. Будівля закладу займає площу 
1833,2 кв.м. Озеленення ділянки теж відповідає санітарним нормам, містить 
газони, квітники, майданчики з трав'яним покриттям, асфальтові доріжки. 
Озеленення постійно оновлюється - проводиться кронування дерев, висаджування 
нових дерева і кущів, висаджування овочів і зелені на городі. Територію закладу 
ДНЗ оточує металева огорожа. 
       До закладу передбачено 1 під'їзд із асфальтовим покриттям. На території 
розміщено 13 майданчиків, 2 павільйони. На розробці 2 павільйони. 



 

       Кожна вікова група у ДНЗ розміщена у приміщеннях групового осередку, 
який має ізольований вихід, де знаходяться: роздягальня, ігрова у поєднанні із 
буфетною кімнатою, спальня, туалетна кімната. В закладі є музичний і спортивний 
зали, кабінет завідувача, методичний кабінет, кабінет психолога, медичний блок, 
кабінет логопеда, комора комірника, господарська комора, пральня, харчоблок, 
музичний кабінет. 
           Отже, в ДНЗ №2 створені всі умови для фізичного та психічного розвитку 
дітей, їх виховання та навчання. 

     У дошкільному навчальному закладі №2 станом на червень 2017року 
трудовий колектив складається з 61 особи: з них педагогів - 31; помічників 
вихователя - 14; обслуговуючого персоналу – 17ст. м/с. –1 

      Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація 
приймає на роботу педагогів, які мають відповідну вищу та середню педагогічну 
освіту. 

    Добір кадрів здійснюється з урахуванням напряму роботи закладу. 
Крім освіти, вихователь повинен мати художні здібності та інтереси, достатній 
рівень загальної художньо-естетичної культури, бути комунікабельним, добрим, 
щирим, усміхненим, терплячим, а основне - любити дітей. 

   Виходячи з підбору кадрів, можемо зробити висновок, що в ДНЗ є все , що 
складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати 
лише творчий педагог. 
           Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по ДНЗ на 
початку року. Адміністрація диференційовано підходить до педагога-початківця і до 
досвідченого педагога-майстра. Особливу увагу і підтримку відчувають  молоді 
педагоги, яким своєчасно надають допомогу більш досвідчені і кваліфіковані 
спеціалісти. 

         У закладі створені всі умови для високої діяльності закладу. Основним 
фундаментом для цього є педагогічний колектив однодумців, який працює творчо, 
не шкодуючи власних сил та енергії. Педагоги розумні, творчі, мають почуття міри і 
краси. 

    Специфічна особливість педагогічного колективу ДНЗ полягає  в єдності 
майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних молодих 
спеціалістів, об’єднанні зусиль педагогічного  та обслуговуючого персоналу в 
розвитку дитини.   

     Колектив стабільний, плинності кадрів немає. 
       
     Навчальний план, складений на основі програм, що забезпечує всебічний 

розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту», 
Базового компонента дошкільної освіти в Україні  у всіх вікових групах закладу. 
Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які 
сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої 
особистості за освітніми лініями розвитку (інваріантна складова Базового 
компонента дошкільної освіти, нова редакція), а також за освітніми лініями 
варіативної складової (гурткова робота). 

  
 
 



 

 У 2016- 2017 н.р. у ДНЗ №2 перед колективом були поставлені такі 
завдання:  

1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей 

раннього віку ( від 1-3 років ), їх безболісної адаптації до змінних умов 

життя та успішного входження у соціальне середовище. 

2. Продовжити роботу з народознавства, акцентувати увагу на 

патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу 

особистості дитини дошкільного віку. 

3. Забезпечити моральний, фізичний, інтелектуальний, соціальний 

розвиток дитини засобами трудового виховання в процесі організованої 

й самостійно-практичної діяльності дітей. 

4. Протягом літньо-оздоровчого періоду: 

- спрямувати освітню роботу на (інтеграцію різних видів 

діяльності; реалізацію особистісно орієнтованого підходу до дітей; 

комплексне розв'язання освітніх завдань, визначених програмою 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»): 

- розвивати пізнавальні здібності дошкільників через ознайомлення їх із 

природою влітку; 

- збагачувати практичний досвід дітей через залучення їх до різних видів 

специфічної дитячої діяльності; 

дотримуватися блочно-тематичного принципу під час планування 

життєдіяльності дошкільників; 

- продовжувати роботу з оновлення та поповнення предметно- ігрового 

середовища в групових приміщеннях. 

 

 

Оздоровчі завдання: 

- створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом 

впровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних 

освітніх технологій; 

- дотримуватися розпорядку дня; 

- чергувати фізичні, психічні навантаження та відпочинок; 

- забезпечувати (максимальне перебування на свіжому повітрі; відповідну 

тривалість сну для певного віку; достатню рухову активність); 



 

- підвищувати ефективність освітньої роботи з питань особистої безпеки та 

захисту життя дітей; 

- ознайомлювати (із джерелами безпеки в довкіллі, із негативними 

наслідками нехтування правилами безпеки, із причинами виникнення 

небезпечних ситуацій); 

- формувати (розуміння можливості запобігання небезпечним ситуаціям, 

елементарні навички надання першої медичної допомоги); 

- виховувати готовність врятувати та захистити себе; 

- проводити загартувальні процедури, дотримуючись санітарно- гігієнічних 

вимог; 

- організувати збалансоване харчування та раціональний питний режим. 

Оскільки екологічна освіта є основним напрямком роботи нашого дошкільного 

навчального закладу, тому йдемо шляхом екологізації всього навчального 

процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методична робота з кадрами.  
     Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується 

таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної 
майстерності кожного педагогічного працівника. 

      Згідно річного плану на 2016 - 2017 н. р. в дошкільному навчальному 
закладі методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках: 

 - підвищення педагогічної майстерності,  
 - удосконалення професійної творчості, 
 - самоосвіта.  
     Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами. 
     Щодо підвищення професійної компетентності працівників проводились 

традиційні форми роботи ( семінари,заняття, консультації, відкриті покази). 

 пройшов семінар - тренінг для педагогів «Шляхи розв’язання 
конфліктних ситуацій» у формі проведення «обери позицію», основним 
модератором тренінгу була завідувач, відповідальними – вихователь - 
методист та практичний психолог. Світлини семінару - тренінгу – на 
сайті ДНЗ №2.  

 вихователі провели у рамках обміну досвіду між педагогами захід 
«Страви української кухні».  

 Проведено майстер – клас для педагогів та батьків вихованців 
«Писанкарство» 

 в рамках обміну досвідом між районами (Шевченківський та 
Залізничний) проведено семінар «Афлатот та ЛЕГОТЕХНОЛОГІЇ» 

 для психоемоційного розвантаження щомісяця проводяться 
релаксаційні заходи для працівників – тренінги, фітнес години, спільні 
поїздки по визначних місцях (разом з батьками та вихованцями) 

     
    ДНЗ надає дітям платні послуги в рамках спеціально організованої гурткової 

роботи:   
- гурток «Англіська для усіх» (керівник: Поліванова Я.Г.), 
- гурток «Карате» (керівник: Плетньова О.) 
- гурток хореографії  та вокалу «Дзвіночки» – з дітьми середніх та старших 

груп,  (керівник – Гасяк Р.М.) 
           Гурткова робота була результативною, сприяла розвитку  уподобань і 
нахилів дітей. Керівники гуртків працювали за перспективними планами, 
розробленими заздалегідь, у спеціально обладнаних приміщеннях.  
            Члени творчої групи на чолі з керівником Зазуляк О.З. проводили для 
педагогів круглі столи, дискусії, консультації, тематичні виставки по ЛЕГО 
технологіях, здійснювали підбірку теоретичних матеріалів та наочних посібників, 
спрямованих на реалізацію завдань креативного розвитку. Це дало можливість 
поповнити методичну базу ДНЗ необхідним матеріалом для успішної реалізації 
завдань художньо-естетичного виховання. Провелась робота з батьками, зокрема 
анкетування щодо визначення вподобань дітей.  
           
 
          



 

          Проводяться щорічні навчання з дітьми старших груп інспектором СПР 
(сектору профілактичної роботи) ВДАІ з обслуговування м. Львова ГУМВСУ у м. 
Львівській області працівниками поліції. 
           Традиційним стало проведення у ДНЗ методичних годин згідно графіка . 
Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у 
процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин включались 
опрацювання нормативно - правових документів, огляд публікацій, науково - 
методичної літератури. 
         З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-
виховної роботи з дошкільниками, спонукали до проведення діагностування, 
анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань 
педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи та надати методичну 
допомогу у вирішенні проблемних питань і збагатити знання педагогів з питань, які 
потребували підвищеної уваги. 
          Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали 
наставництво, консультування, взаємовідвідування відкритих переглядів, 
самоосвіту педагогів. 
 Проміжні результати методичної роботи узагальнювалися на педагогічних радах. 
  

Проведено ряд тематичних днів та тижнів, місячників:  
- з 20.08.до 20.09.2017р - Всеукраїнський профілактичний 
 захід «Увага! Діти на дорозі»;  
- Всеукраїнський День довкілля; 
- Тиждень пожежної безпеки - останній тиждень грудня 2017р. 
- День матері; 
- Тиждень безпеки дитини 

Тематичні виставки малюнків: 
- «Безпека руху – це головне» - початок вересня; 
 - «Осінь у своїй урочистій красі»- початок жовтня; 
- «Зима-чарівниця»- початок грудня; 
- Виставка дитячої творчості у приміщенні відділу освіти – грудневі свята; 
- Охорона праці очима дітей – квітень; 
- Безпека життєдіяльності дітей «Стихійні лиха» - травень; 
 - Виставка робіт дітей гуртка «Палітра кольорів» та «Умілі ручки» - за рік. 
У дошкільному навчальному  закладі проведені: 
 Свято Осені,  Новий Рік, Свято матері, випускне свято.  
    Тематичні розваги: Свято Святого Миколая,  Різдво, Великдень. 
    Тематичні дні: День Знань,  День Дошкільника, День охорони праці. 
Зібрані конспекти всіх заходів, зроблено фото та відео в окремий каталог 2017р. 

    Рівень подання  програмового матеріалу з музичного виховання підвищився 
завдяки плідній роботі музкерівників, що в свою чергу  дало вагомі результати в 
засвоєнні знань дошкільнятами. Малята не лише із задоволенням співають і 
танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримують радість від 
участі в різних видах музичної діяльності. Слід відмітити  роботу муз. керівників 
Вовчанської О.Є. та Форись Г.В., які постійно вносять нотки творчості у свою 
діяльність, завжди знаходять щось нове, неординарне, цікаве дітям, тим самим 
підвищуючи якість та ефективність педагогічного процесу, працюють у тісній 
взаємодії з вихователями та батьками.  
Впродовж навчального року педагоги ДНЗ займались самоосвітою, а саме: 



 

- вивчення законів про освіту, методичних листів рекомендацій МО України 
тощо. 
- опрацьовували методичну літературу, науково - пізнавальні статті, рекомендації 
та ін.  

- переглядали новинки педагогічної літератури, обговорювали, брали з 
педагогічного кабінету для подальшої роботи. 

    Особливо активно велось взаємовідвідування педагогами різних форм 
роботи особливо молодих спеціалістів, які вчилися у досвідчених. 

    Проводився  аналіз карт самооцінки досвіду спілкування з батьками під час 
різних форм роботи, обговорювалось на посиденьках. 

     Протягом року було заплановано 4 (чотири) педагогічні ради. Педради, 
практично, були проведені вчасно, висвітлено заплановані питання, вироблено 
рекомендації щодо покращення роботи педколективу по виконанню різних 
завдань.  

 
     Педагогічний колектив ДНЗ старається організувати навчально - виховний 
процес з врахуванням здібностей дитини, нахилів, інтересів, рівня їх 
інтелектуального, фізичного і психологічного та художньо - естетичного розвитку.    

    ДНЗ  забезпечено необхідним матеріалом з усіх розділів програми, який 
систематизований та використовується за призначенням. Групові кімнати 
забезпечені методичною та художньою літературою, наочними посібниками з усіх 
розділів програми. 

Здійснено підписку на рік  на фахові журнали: 
- Комплект  «Дошкільне виховання» з додатками «Палітра педагога»,   

«Джміль»; 
 - Журнал «Практика управління дошкільним закладом»;                
- Журнал «Вихователь - методист»; 
- Журнал «Музичний керівник»; 
-  Журнал «Психолог дошкілля»; 
-  Журнал «Зростаємо разом». 
    Навчально - методичну літературу та деякі посібники (вписані в каталог). 

      Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної 
підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його теоретичну 
підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними 
категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів ДНЗ стали надбанням 
колективу. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом півріччя показав, що у 
ДНЗ №2 створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей 
педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних 
педагогічних технологій. 

     Проведено щоквартальні батьківські збори, де вихователі знайомили нових 
батьків з програмовими вимогами, вимогами чинних програм згідно віку дітей, 
надавали методичну допомогу та рекомендації у вихованні здорових та всебічно 
розвинених особистостей. У роздягальних кімнатах оформлені під стиль групи 
«подяки батькам» за активну участь у житті ДНЗ та допомогу в роботі тощо. 

    Виконано всі пункти плану роботи з батьками. 
   ДНЗ №2 постійно , згідно продуманого плану, співпрацює з СШ №2 з 

поглибленим вивченням англійської мови. 
    Вихованці старших груп разам з вихователями та батьками, підгрупами, у 

другу половину дня, ідучи по дорозі додому, здійснювали екскурсії у шкільну 



 

бібліотеку, їдальню, майстерню, до музею старовинних речей.  Знайомились з 
програмовими вимогами для дітей першокласників та шестирічок. 

    Брали участь в урочистій лінійці до Дня Знань, запрошені були на свято 
«Прощавай, Букварику». Адміністрація школи бере участь у загальних 
батьківських зборах ДНЗ. 

    ДНЗ плідно співпрацює з церквою Вознесіння навчаючи дітей середнього та 
старшого віку християнської етики та християнського виховання.  

    Також ведеться співпраця з районною поліклінікою для щорічного огляду 
дітей фахівцями медиками та постійний контроль лікаря - педіатра за дітьми, що 
знаходяться на диспансерному обліку. 

    У навчальному році проведено всі заплановані виробничі наради трудового 
колективу, на яких обговорювались питання  готовності ДНЗ до нового 
навчального року, дотримання техніки безпеки, виконання інструкцій з охорони 
життя та здорової дитини, трудової дисципліни, аналіз якості харчування та 
батьківська плата тощо. 
          Систематично  проводяться інструктажі працівників ДНЗ: 
На робочому місці ( 2-3 р. на рік); 
Позачергові інструктажі ( 2-3 р. на рік); 
На час вступу на роботу (по потребі); позаплановий, цільовий.  
             Постійно проводиться вивчення стану організації життєдіяльності дітей, 

який відображається в тематичних, фронтальних  та підсумкових перевірках 

(довідки додаються). 

Завдання річного плану практично виконано.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні 
умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-
профілактичних заходів.  

В ДНЗ №2 виділено санітарний блок з окремим виходом, де 

знаходиться медичний та процедурний кабінет, ізолятор; туалет для 

ізолятора, приміщення для розведення і зберігання дезінфікуючих розчинів. 

   Склад і площа санітарного блоку достатня і відповідає вимогам 
«Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». 
Медичне обладнання і медичний інструментарій є у достатньому обсязі. 

            Медичне   обслуговування   дітей   дошкільного   навчального закладу 
здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі міською 
поліклінікою, старшою медичною сестрою Костишин Г.Я. 

           Медичний    персонал    здійснює    лікувально-профілактичні заходи, в 

тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом 

здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання,  

загартуванням,  дотриманням  санітарно-гігієнічних  норм  і правил, 

режимом та якістю харчування. 

  В закладі складено річний план роботи медичних працівників, 

затверджений завідувачем дошкільного навчального закладу. 

  Робота проводиться згідно плану по всіх розділах. 

  Медичний кабінет забезпечений всіма необхідними медикаментами, що 

використовується згідно призначення і відповідно до терміну 

використання. Поповнюється медикаментами згідно поступлення коштів. 

Оформлена аптечка першої допомоги, педикульозна укладка, засоби 

невідкладної допомоги. В медичному кабінеті в наявності є ростомір, вага, 

термометри, шпателі, бактерицидна лампа. 

  Оздоровчі, протиепідемічні, лікувально-профілактичні заходи 

проводяться в строгій відповідності до плану. 

  Складаються помісячні плани проведення профілактичних щеплень, 

діти скеровуються в поліклініку по місцю проживання. 

  Всі щеплення проводяться згідно плану. 

  Антропометрія проводиться: в групах раннього віку 1 раз в місяць; в 
садкових групах - щоквартально. 

  В кожній групі є листки здоров'я, де вказується маркування столів і 
стільчиків, відповідно до зросту дитини. Один раз на рік проводиться 
диспансерний огляд дітей вузькими спеціалістами: хірург, лор, невропатолог, 
окуліст, ендокринолог. 



 

  Огляд дітей на педикульоз проводиться вихователями усіх груп. 
Контроль здійснює медична сестра 1 раз в 30 днів. 

  В закладі проводяться наступні загартовуючі процедури: коригуючи 
гімнастика, повітряні ванни, доріжки «Здоров’я», фізкультурні вправи в 
полегшеному одязі, вправи для очей, виправлення постави, дихальна 
гімнастика сон при відкритих фрамугах, ходьба босоніж, гімнастика 
пробудження (за М. Єфименком), контрольне обливання ніг (влітку). 

       
 

              Серед працівників і батьків проводиться санітарно-освітню роботу згідно 

з річним планом ДНЗ. Форми роботи різні: бесіди, лекції на виробничих 

нарадах батьківських зборах, періодично вивішується інформація у 

санбюлетні «У нас в дитячому садочку». З дітьми проводяться бесіди щодо 

виховання культурно-гігієнічних навичок та культури самообслуговування, а 

саме: про миття рук, 

обрізання нігтів, привчають до охайності. 
  Згідно ГОСТУ 42-21-2-85 в ДНЗ проводиться дезінфекція медичного 

інвентарю відповідно до інструкції, а саме: термометри після використання 
замочуються в 0,15% розчині неохлору, промиваються і просушуються. 

   Шпателі замочуються в дезрозчині, промиваються і потім кип'ятяться 
1 годину. 

  Систематично, 1 раз в тиждень (і вибірково щодня) проводиться 
контроль за санітарним станом всіх приміщень, що фіксується в санітарному 
журналі і обговорюється на нарадах при завідувачу  з метою усунення 
виявлених недоліків. 

  В закладі ведеться журнал проходження періодичних медичних оглядів, 
який затверджений завідувачем ДНЗ. Медичні огляди працівники закладу 
проходять систематично, при порушенні графіку медсестра доводить до 
відома завідувача і працівника не допускають до роботи. 

  Диспансеризація дітей проводиться 1 раз в рік спеціалістами 5-ої 
міської поліклініки, а саме: хірург, лор, невропатолог, окуліст, ендокринолог. 

          Діти, в яких виявлені відхилення беруться на облік і скеровуються для 
спостереження до спеціалістів по місцю проживання. 

В закладі ведеться наступна документація: 
Ф-026 - медична карта дитини; 
Ф-063 - профілактичні щеплення дитини; 
Ф-064 - журнал профілактичних щеплень; 

Ф-060 - облік інфекційних захворювань; 



 

Ф-038 - облік гігієнічного виховання. 

        Згідно перевірок СЕС в ДНЗ проводиться аналіз і обговорення актів та 
приписів СЕС, після чого ліквідовуються недоліки. 
        Щорічно подається звіт про аналіз захворюваності в СЕС Залізничного 
району. 

        Випадків травмування дітей під час перебування в закладі не було. 

 Харчоблок закладу забезпечений всім необхідним обладнанням і 
кухонним інвентарем. Весь посуд, ємкості для миття посуду, інвентар для 
прибирання –промаркований, виділені гарячий і холодний цехи, які 
забезпечені інвентарем для прибирання. Весь інвентар і посуд 
використовуються за призначенням. 

 На харчоблоці виділено приміщення для запасу добових продуктів, що 
видаються з комори. Є 6 холодильників, два з них – нові для зберігання 
продуктів, одна морозильна камера для зберігання продуктів. 

 З працівниками харчоблоку проводяться інструктажі про правильність 
обробки овочів і фруктів, про використання інвентарю, дотримання вимог 
санітарії та гігієни. 

 Ведеться постійний контроль за правильним дотриманням термінів 
зберігання продуктів. 

 Приготування їжі проводиться згідно режиму харчування. Їжу готують на 
кожний режимний момент окремо (сніданок, обід, підвечірок). Страви 
(готуються відповідно до технологічних карт, які затверджені завідувачем ДНЗ і 
погоджені в районній СЕС. 

 Всі страви зважуються і видаються на групи відповідно кількості дітей і  
віку, згідно з меню-розкладкою, що виписується щоденно. 
Ведеться накопичувальна відомість харчування, про результати виконання 
натуральних норм і доводиться до відома завідувача та трудового 
колективу на виробничих нарадах. 

 Систематично проводиться контроль за прийомом їжі дітьми в групах 
(чистота посуду, об'єм порцій, правильність роздачі їжі, чистота рук дитини, 
наявність серветок), кількість відходів після прийому їжі. 

 
 Ведеться відповідна документація з аналізу харчування, а саме: 

 меню-розкладка; 
 журнал обліку натуральних норм; 
 журнал бракеражу сирої і готової продукції; 
 журнал реєстрації відходів; 
 картотека страв; 
 журнал обліку продуктів. 

 



 

  Ведеться нагляд за сертифікатами якості продуктів, тарою, розфасовкою 

продуктів. 

  В закладі є затверджені завідувачем і погоджені начальником відділу 

освіти графіки завозу продуктів. 

  Закладка продуктів проводиться черговим вихователем, медсестра 

здійснює контрольну закладку продуктів та дає дозвіл на видачу готової 

продукції. 

  Щорічно в ДНЗ районною СЕС проводиться відбір готової продукції на 

калорійність. 

  Харчові відходи зберігаються в окремій промаркованій ємкості під 

накривкою. 

  Медичний контроль за харчуванням і станом харчоблоку ведеться на 

належному рівні. 

 

Таким чином, у дошкільному навчальному закладі сформовано 

цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги та 

турбуються про здоров'я. 

Поряд з позитивними результатами роботи педколективу 

спостерігаються й окремі недоліки в освітньо - виховному процесі. 

Необхідно покращити рівень мовлення дітей, більш ефективно проводити 

роботу з батьками, ознайомлювати педагогічний колектив з труднощами, що 

виникають, та досягненнями на консультаціях та педраді, розширювати 

зв'язки з вчителями та практичними психологами близьких до ДНЗ шкіл.  

Завдання річного плану виконано. 

А також – моніторинг успішності випускників ДНЗ, фізичного 

розвитку та розвитку мовлення. 

Були охоплені всі вікові категорії дітей та висвітлена робота всіх 

вихователів. Пропозиції, зауваження, рекомендації подані в наказах та 

довідках. Вибіркові перевірки показали, що слід удосконалювати матеріал 

забезпечення для розвитку трудових навичок у дітей, створення безпечного 

середовища для дітей в ДНЗ, написання конспектів занять та повсякденного 

життя дітей молодими вихователями. 

Родина є основою держави. Без родини не можуть існувати народи. 

Найбільший вплив на формування душі й характеру дитини справляє мати, 

яка завдяки своїй любові може творити дива. Дитині потрібна і батькова 

увага й порада. Вагому роль відіграють у родині дідусі, бабусі, брати, сестри, 

інші родичі. 

         Родина – це перша школа найбільшого і найважливішого скарбу 

людини – рідної мови. 



 

         Родинне виховання – перша природна й постійно діюча ланки 

виховання національного. 

Робота з родиною завжди є актуальною у діяльності дошкільного 

навчального закладу, тому педагогічний колектив ДНЗ №139 сприяє 

підвищенню психолого-педагогічної компетентності батьків щодо розуміння 

закономірностей розвитку дитини, питань навчання і виховання дошкільнят. 

З цією метою у нашому ДНЗ проводяться Дні відкритих дверей, 

семінари, тренінги, групові та загально-садочкові збори, оформлені батьківські 

куточки, куточки «Подяки батькам», надаються групові та індивідуальні 

консультації, розробляються домашні завдання для батьків згідно тематичних 

тижнів, батьки приймають участь у святах і розвагах, Днях здоров'я, 

висловлюють свої побажання та пропозиції через роботу «Скриньки 

довіри», набувають нових знань з виставки методичної та періодичної 

літератури щодо навчання та виховання дошкільнят, через інформацію у 

«Куточках психолога», через використання діагностики сім'ї (анкетування, 

бесіди і ін.). 

        Модернізація дошкільної освіти не може не торкнутися сучасної сім’ї, 

залишити родину стороннім спостерігачем змін, що відбуваються у 

дошкільному закладі, не торкнутися їх інтересів. Об’єднання зусиль ДНЗ і 

родини допомагає створити широкий розвивальний простір, сприятливий для 

повноцінного розвитку дитини в сім’ї та ДНЗ. На часі складна й 

відповідальна просвітницька робота ДНЗ спрямована на розширення й 

поглиблення уявлень членів родини про сучасні навчальні заклади, роль 

вікових та індивідуальних особливостей дитини як інтегративну якість 

особистості.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ТА  ОЗДОРОВЧИЙ  ПЕРІОД 

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу  

у 2016-2017 навчальному році буде працювати над головною методичною 

метою:  

 

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній розвитку  

інваріантної та варіативної складових Базового  компонента дошкільної 

освіти що дасть змогу забезпечити належний рівень соціально – 

особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної 

освіти.  

 

 

 Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати: 

 

1. Формувати почуття патріотизму, здатність до оптимістичного 

світовідчуття щодо минулого, свого сьогодення і майбутнього.   

  

2. Формувати уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток 

емоційно – ціннісного та відповідального екологічного ставлення до 

природного довкілля. 

 

3.Сприяти формуванню основ здорового способу життя, оздоровчих 

навичок та навичок безпеки життєдіяльності. 

 

4.Забезпечити  комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників 

          
       
 


