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Даний звіт складено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року   №305 

(із змінами), та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 року №55, та відповідно до примірного 

положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 

березня 2005 року №178. 

 

Мета: 

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 завідувача. 

 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним 

навчальним закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.     

 

1. Загальна характеристика 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №23 «Чебурашка» 

функціонує з 1976 року.  

Дошкільний навчальний заклад працює з 6.00 – до 18.00 годин з п’ятиденним 

робочим тижнем, з 9, 10,5 та 12 годинним перебуванням дітей.  

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 

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

дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне 

середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх 

віковим особливостям. 

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення: 

• музична, спортивна зали; 

• кабінети логопеда, практичного психолога; 

• медичний кабінет; 

• методичний кабінет; 

• прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 

• спортивний майданчик; 

• сучасний спортивно-ігровий комплекс. 

 

2. Склад вихованців  

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 200 місць для дітей 

від 2 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні. 

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 11 вікових груп: 

• 2 групи для дітей раннього віку; 

• 9 груп для дітей дошкільного віку (із них 1 спецгрупа для дітей з вадами мови). 

Цього року заклад відвідувало 237 дітей, з них: 

• раннього віку — 40 дітей; 

• дошкільного віку — 197 дітей; 

• випущено до школи — 60 дітей. 



За звітний період прийнято — 75 дітей. 

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, 

підприємців, службовців, не працюючих.  

 

3. Кадрове забезпечення 

Одним із завдань мене, як керівника закладу, є створення кадрової політики 

дошкільного закладу, тобто, забезпечення його кваліфікованими працівниками, створення 

умов для ефективного використання і розвитку потенціалу кожного працівника, 

задоволення їх соціально-економічних сподівань й інтересів, зміцнення корпоративної 

культури, ефективного мотивування та професійного розвитку працівників.  

Кадрова політика базувалася на принципах справедливості, демократизму, 

гуманізму, моральності, послідовності, дотримання трудового законодавства, рівності та 

відсутності дискримінації, добору кадрів за професійними, діловими і моральними 

якостями, повної довіри до працівника і надання йому максимальної самостійності, 

максимального делегування функцій управління працівникам, розвитку мотивації 

працівників, соціальної та економічної захищеності працівників. Використовую трудові 

ресурси за кваліфікацією і відповідно до спеціальної підготовки, а майстерність і 

можливості кожного працівника – максимально ефективно. 

Освітній процес у дошкільному закладі забезпечують 51 працівник: 26 

обслуговуючого персоналу, 1 медпрацівник, 24 педагога, у тому числі: 1 вихователь-

методист, 1 вчитель-логопед, 2 керівника музичних, 18 вихователів. З них мають повну 

вищу освіту – 37,5%, неповну вищу – 62,5%. Фаховий рівень педагогів: спеціаліст вищої 

категорії – 4,17%, спеціаліст І категорії – 16,66%, спеціаліст ІІ категорії – 12,5%, 

спеціаліст – 66,67%. 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення 

кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію 

педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі-

кації педагогічних працівників ДНЗ. 

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання 

педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.  

 

Результати атестації педагогічних працівників ДНЗ № у 2020-2021 навчальному році: 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2020-

2021 н.р. була проведена атестація педагогів. Відповідно до перспективного плану фахової 

атестації в ДНЗ №23 «Чебурашка» підлягали атестації чотири вихователя: Гришай Н.А., 

Виноградова О.В., Калєкіна Л.Б., Плахотіна О.В. всі пройшли курси підвищення 

кваліфікації, обсягу годин вистачило для проходження атестації. За результатами 

атестації: Гришай Н.А. – відповідає займаній посаді, відповідає раніше встановленому 11 

тарифному розряду; Виноградова О.В. – відповідає займаній посаді, відповідає раніше 

встановленому 11 тарифному розряду; Калєкіна Л.Б. – відповідає займаній посаді, 

відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду; Плахотіна О.В. – відповідає 

займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», Концепцією розвитку 

неперервної педагогічної освіти, «Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800 визнана необхідність упровадження та створення 

умов для навчання й саморозвитку особистості упродовж професійної діяльності. Керівні, 

методичні та педагогічні працівники мають підвищувати кваліфікацію й проходити 

стажування у відповідних освітньо-наукових установах. Підготовка та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників є важливою передумовою, що забезпечує 

проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного 



досвіду. Адміністрацією ДНЗ №23 сформовано заявки на курси  підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних працівників при Донецькому обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти у 2021 році. 

ДНЗ №23 повністю укомплектовано педагогічними кадрами та обслуговуючим 

персоналом. Педагогічні кадри мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров’я 

їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.  

Кожен працівник закладу два рази на рік проходить медичний огляд, який 

фіксується в індивідуальній медичній книжці. Згідно трудового стажу роботи надаються 

виплати по листам непрацездатності. Педагогічним працівникам закладу до щорічної 

відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення та виплачується  грошова 

винагорода згідно ст. 57 Закону України «Про освіту». 

Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів 

робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.  

Дошкільний навчальний заклад сьогодні стає дедалі більш складною системою і 

саме я, як завідувач, створюю оптимальні умови для роботи колективу та виховання дітей  

 

4. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ. Якість реалізації освітніх програм 

Організація діяльності закладу дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році 

залежала від епідемічної ситуації пов’язаною з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19. В ДНЗ №23 було створено максимально безпечні умови для вихованців та 

працівників. 

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ №23, з метою виконання Закону України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», успішної реалізації завдань реформування 

освітньої системи, оптимізації освітнього процесу, розвитку творчої активності педагогів, 

результативного впровадження в практику роботи ДНЗ №23 досягнень психолого-

педагогічної науки, нових технологій діяльність методичної служби упродовж 2020-2021 

навчального року  спрямовувалася на вирішення методичної проблеми: «Спрямування 

діяльності педагогів на осучаснення змісту й методів освітньої діяльності; формування 

інноваційного стилю педагогічного мислення, як життєвої потреби і професійної 

необхідності»  та на виконання таких завдань: 

1. Формувати навички сталого способу життя у дошкільників. 

2. Удосконалювати професійні навички педагогів щодо реалізації завдань логіко-

математичного розвитку дошкільників. 

3. Вдосконалення системи планування освітньої роботи, як інструменту організації 

освітньої діяльності. 

При організації освітньої діяльності зважали на провідний вид діяльності дітей: 

ранній вік – предметно-маніпулятивна; дошкільний вік – ігрова. А також на те, що 

діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку. Для цього 

використовували комплексні та парціальні програми, рекомендовані або схвалені МОН: 

- для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  

- освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.  

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.); 

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);  

- «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.); 

- «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку; 

- «Вчимося жити разом», програма з розвитку  соціальних навичок ефективної взаємодії 

дітей  від 4 до 6-7 років; 

- «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку; 



- «Освіта Донеччини в європейському вимірі.2017-2020 роки», регіональної програми; 

- «Надія Дружківки», програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на 2011 – 

2020 р.р.; 

-  Програма правової освіти населення України 

-  програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час 

дорожнього руху (елементи); 

-  «Дитяча хореографія» (елементи); 

-  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання (елементи). 

Для реалізації діяльнісного підходу колектив ДНЗ №23 зосередив свою  увагу на 

пошуках оптимальних форм та методів навчання і виховання дітей, створення необхідних 

передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний 

період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми 

програмами, а також враховував, по можливості,  запити батьків і громади. 

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань 

підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи, як  

Масові: 

- педагогічні ради: педрада-конференція «Аналіз результатів роботи за минулий рік 

та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2020-2021 

навчальний рік», тематична педрада «Сталий розвиток у дошкільному навчальному 

закладі», тематична педрада «Логіко-математичний розвиток дошкільників», педрада 

«Підсумок та планування роботи»; 

- семінари-практикуми: «Оновлюємо освітній процес разом» (керівники Сєроєдова 

С,О., Плахотіна О.В.); «Як формувати навички сталого розвитку життя у дошкільників» 

(керівники Насібян С.А., Калєкіна Л.Б.); «Математичний розвиток дошкільника: теорія і 

практика» (керівник Виноградова О.В.); «Розвиток умінь безконфліктного спілкування» 

(керівник Насібян С.А.); 

- засідання круглих столів: «Особистість педагога у вимірі ХХІ ст.», «Проблеми 

дистанційної освіти дошкільнят», «Виклики сталого розвитку для дорослих»; 

- педагогічні читання: «Реджіо-підхід як альтернативний підхід на шляху реформ у 

дошкіллі»; 

- консультації; 

- методичні години;  

- колективні перегляди: 

Бінарне заняття «Рідне моє місто» (мнемотехніка) (13.10.2020 логопед Чечета Н.М., 

вихователь Калєкіна Л.Б.); 

Гра-стратегія «Детективне агентство» (21.10.2020, вихователь Плахотіна О.В.); 

Тематичне заняття «Я та енергія» (10.11.02020, вихователь Фатун О.Б.); 

Інтегроване заняття «Папір виготовляємо – дерева зберігаємо» (18.11.2020, 

вихователь Виноградова О.В.); 

Організація ранкової гімнастики (04.12.2020, вихователь Куплевацька Ю.І.); 

Практичний показ режимних моментів «Допоможемо ляльці Марічці» (08.12.2020, 

вихователь Гришай Н.А.); 

Сюжетно-рольова гра «Редакція дитячого журналу» (20.01.2021, вихователь 

Виноградова О.В.); 

Розвиток психічних процесів «Пізнайко» (старший дошкільний вік) (26.01.2021, пр. 

психолог Насібян С.А.); 

Логіко-математичний турнір «Найрозумніші» (09.02.2021, вихователь Плахотіна 

О.В.); 

Заняття з елементами Монтессорі «Ум кожного своя оселя» (12.02.2021, вихователь 

Гришай Н.А.); 

Літературні вікторини за сюжетами творів українських письменників (10.03.2021, 

вихователь Педа А.Т.); 



Заняття з елементами арт-терапії «Кольорова мандрівка» (середній дошкільний вік) 

(24.03.2021, пр. психолог Насібян С.А.); 

Екологічна стежина  (14.04.2021, вихователь Калєкіна Л.Б.); 

Заняття з елементами пошуково-дослідницької діяльності «В країні маленьких 

економів» (20.04.2021, вихователь Гвоздик Р.В.); 

Інтегроване заняття «Від доброго слова тепло усім» (14.05.2021, вихователь 

Борисюк Л.Б.) 

А також: Тренінг для педагогів «Виявлення та подолання стресу в педколективі»,  

Педагогічна студія «Ми різні, але ми разом», Ділова гра «Крок у майбутнє – через сталий 

стиль життя», Гра-стратегія «Формуємо соціальний досвід дошкільнят», Методична 

платформа «Інтегроване навчання: від теорії до практики». 

Групові: 

- творча група щодо реалізації науково-методичної проблеми «Виховання основ 

культури споживання на етапі дошкільного віку» (керівник Плахотіна О.В.); 

- творча група щодо удосконалення роботи з формування математичної 

компетенції дітей дошкільного віку (керівник Виноградова О.В.). 

Індивідуальні: 

- самоосвіта; 

- атестація; 

- курси підвищення кваліфікації. 

У березні пройшов Тиждень педагогічної майстерності «Заняття з пріоритетом 

логіко-математичного розвитку». Актуальна тематика спонукала всіх без винятку 

педагогів мислити і працювати нестандартно. 

При реалізації завдань плану роботи в  ДНЗ №23 проводилась чітка, систематична 

робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових 

особливостей та вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Велика 

увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного 

особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини 

здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Щоб формувати в дітей основи 

особистісної компетенції педагоги створили у дитячому колективі атмосферу довіри на 

основі емоційно забарвленого спілкування, в якому домінують емоції та поважне 

ставлення одне до одного. 

У 2020-2021 навчальному році велась робота гуртків: 

№ Назва гуртка Керівник 

1.  «Веселкова палітра» Олаг Т.М. 

2.  «Золоті рученята» Плахотіна О.В. 

3.  «Весела писанка» Тарасенко Н.В. 

4.  «Чарівна казка»( театральний ) Марченко О.Л. 

5.  «Віконечко у природу» (екологічне виховання ) Калєкіна Л.Б. 

6.  «Джерело» (народознавчий ) Борисюк Л.О. 

7.  «Дискавері»  Гвоздик Р.В. 

8.  «Веселий каблучок» (танцювальний ) Токарчук Л.Е. 

9.  «Маленькі дзвіночки» (вокальний) Співалюк Т.І. 

10.  «Здоров’ятко» (спортивна секція) Яцина Н.В. 

 

Організовуючи освітню діяльність вихователі груп раннього віку Гришай Н.А., 

Дацюк І.О., Куплевацька Ю.І., Ірміяш Г.О. спирались на знання психологічних 

закономірностей розвитку дітей, обирали доцільні засоби впливу, постійно 

урізноманітнювали й збагачували методи та прийоми педагогічної взаємодії з дітьми. 

Вихователі дітей молодшого дошкільного віку груп № 3,4,6 відмовилися від критики 

помилок і безпричинного оцінювання дитини. Натомість намагались  створи ситуації 

успіху в різних видах побутової, творчої та ігрової діяльності, заохочували та схвалювали 



старанність дітей, підкреслювали їх успіхи в досягненні конкретного результату. 

Вихователі Марченко О.Л., Утенко О.І., Борисюк Л.О., Олаг Т.М. створили таку 

атмосферу, в якій  діти відчували, що їм раді в дитячому садку, на них чекають. Щоб 

сформувати в дітей почуття приналежності до колективу однолітків вихователі груп дітей 

середнього дошкільного віку № 5,10,11 Тарасенко Н.В., Ждахіна Ю.Ю., Гвоздик Р.В., 

Утенко О.І., Фатун О.Б., Куплевацька Ю.І., створили позитивну атмосферу співпраці та 

сприяли формуванню дружніх стосунків між дітьми. Вони будували спілкування на 

позитивних емоціях, виявляли симпатію, любов, довіру, доброту, турботу, а отже 

розвивали у дітей емпатію та вміння розуміти одне одного. Вся атмосфера життя в 

старших групах № 7, 9 була просякнута підготовкою дітей до тих змін, які чекають на них 

попереду. Вихователі Плахотіна О.В., Ждахіна Ю.Ю., Виноградова О.В., Куплевацька 

Ю.І. подбали про те, щоб організувати в групах предметно-розвивальне середовище, яке 

відповідає віку та інтересам дітей. Педагоги навчали дітей долати труднощі відповідно до 

їх віку та можливостей: доводити розпочату справу до кінця; самостійно робити те, що 

вже вміють; спокійно сприймати відмову від інших дітей в ігрових ситуаціях; обирати чим 

займатись у вільний час, тощо. Завдяки цьому діти випускники  мають добрі потенційні 

можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної 

діяльності. 

Корекційно-розвивальна робота в групі №2 для дітей з вадами мовлення 

вихователями Педа А.Т., Калєкіною Л.Б., вчителем-логопедом Чечетою Н.М. 

здійснювалась за такими напрямками: розвиток загальних мовленнєвих навичок  та  

дрібної моторики рук, фонематичних процесів, корекції звуковимови, розвиток лексико-

граматичної сторони мовлення, синтаксису, зв`язного мовлення.  

При доборі форм організації життєдіяльності дітей, їх змістового наповнення, 

методів, прийомів і засобів освітнього впливу вихователі Утенко О.І., Тарасенко Н.В., 

Куплевацька Ю.І., Ждахіна Ю.Ю., Дацюк І.О., Гришай Н.А., Плахотіна О.В., Яцина Н.В., 

Марченко О.Л., Борисюк Л.О., Ірміяш Г.О. передбачали роботу у підгрупах, 

диференціацію завдань і видів діяльності за домірними віку рівнями складності, 

тривалістю проведення, дозуванням тощо. 

Для вивчення рівня педагогічної майстерності та діяльності вихователів 

використовувались різні види контролю: попередній, поточний, підсумковий, тематичний, 

вибірковий, фронтальний. Контроль здійснювався у відповідності до завдань поточного 

навчального року, який був спрямований не лише на виявлення недоліків, а й на 

виявлення ефективного педагогічного досвіду, глибоке вивчення стану освітнього процесу 

з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям, встановлення 

раціональності методів і прийомів, які використовуються в педагогічному процесі.  

Висновки з вивченої освітньої роботи ґрунтувались на самоаналізі педагогів, а 

також спостережень адміністрації, експертної групи та контрольних звітів вивчення 

інтелектуального та творчого розвитку дітей. 

В 2020-2021 н.р. були проведені тематичні  перевірки: у листопаді місяці зі 

створення умов для результативного виховання культури споживання в дітей старшого 

дошкільного віку; у лютому – з рівня логіко-математичного розвитку дітей дошкільного 

віку. За результатами перевірок складені довідки, написані накази по ДНЗ з висновками та 

рекомендаціями перевірок: в цілому ствopeно необхідні умови для здійснення 

повноцінного освітнього процесу з дітьми дошкільного віку; вихователі груп проводять 

планомірну роботу щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми та з 

підвищення фахової та методичної майстерності. Також була проведена комплексна 

перевірка з питання готовності шестирічок до навчання в НУШ. Аналіз  комплексної 

перевірки з дітьми старшого дошкільного віку свідчить про те, що діти до навчання в 

НУШ готові і мають належний потенціал знань умінь і навичок. 

Триває робота педагогів закладу над створенням та впровадженням в роботу 

освітніх проєктів. Так протягом 2020-2021 навчального року були створені, втілені та 



презентовані такі освітні проєкти: «Культурний споживач змалку» (сталий розвиток), 

«Світ у вимірі математики». Робота в межах  цих освітніх проектах спонукала педагогів до 

пошуку ефективних шляхів, форм, методів освітньої роботи закладу, що сприяло 

зростанню їх фахової компетенції. 

Також підвищенню методичної активності педагогів, удосконаленню 

розвивального середовища закладу сприяло проведення професійних конкурсів: 

іміджевий захід – конкурс на кращу презентацію реклами групи; дидактичних посібників 

для реалізації ідей сталого розвитку; на кращу авторську гру з сенсорно-пізнавального 

розвитку; екологічна стежина на дитячому майданчику. 

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. 

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови. Активне та 

систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітній процес дозволило 

покращити стан здоров'я, моніторинг якого регулярно здійснює старша медична сестра. 

 

Розподіл дітей по групах здоров'я 

І група здоров'я – 229 

II група здоров'я – 6 

ІІІ група здоров'я – 2 

 

По фізкультурних групах розподіл проведено таким чином: 

• загальна група з фізкультури — 235 дітей; 

• підготовча група з фізкультури —  0 дітей; 

• спеціальна група з фізкультури — 2 дитини. 

 

Серед загальної кількості дітей закладу  у 2020-2021 н.р. 96,6 % становлять здорові 

діти, 3,4% діти з виявленими патологіями. 

 

Порівняний аналіз розподілу дітей ДНЗ  по групах здоров’я 

 

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 

І група здоров’я –97,6% 

ІІ група здоров’я – 1,2% 

ІІІ група здоров’я – 1,2% 

І група здоров’я –96,6% 

ІІ група здоров’я – 2,5% 

ІІІ група здоров’я – 0.9% 

 

            Згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 

24.03.2016р. №234 «діти після тимчасової відсутності у ДНЗ приймаються без медичних 

довідок за умови відсутності явних ознак захворювання», тому реальну картину 

захворюваності серед вихованців ДНЗ №23 не можливо виявити. Батьки намагаються 

займатися самолікуванням своїх дітей або приносять довідку про здоровий стан дитини 

без діагнозу від сімейного лікаря. 

Діяльність практичного психолога носила багатокомпонентний характер – від 

діагностики до корекції, профілактики. Сьогодні існує безліч наукових і соціальних 

досліджень, які доводять залежність успішної людини від її здатності усвідомлювати 

власні емоції та керувати ними, розуміти почуття інших. Розвинений емоційний інтелект 

дає людині змогу жити в гармонії зі світом і з собою. Тому практичний психолог Насібян 

С.А.  продовжила роботу над обраною проблемою «Вплив емоційної бесіди на соціальну 

обдарованість дітей. Критерії якісної емоційної бесіди». Різні форми психологічної 

просвітницької роботи з формування компетенції вихователів сприяли збагаченню 

інтересів, духовних і професійних потреб педагогічних кадрів, дали змогу усвідомити 

власну позицію щодо важливих психологічних проблем сучасності. Протягом року 

практичним психологом було проведено: консультації для педагогів «Психологічне та 



емоційне благополуччя дітей в ДНЗ», «20 правил успішного вихователя», тренінг  

«Виявлення та подолання стресу в педколективі», семінар-тренінг «Мистецтво взаємодії з 

дітьми», круглий стіл «Емоційний комфорт дошкільника як показник його психічного 

здоров’я»; тренінг для батьків «Розуміння шляхів виховання дитини, як умова 

формування конструктивного діалогу в родині», семінар «Стрес. Шляхи його подолання», 

консультації для батьків «Чи можна карати дитину», «Найліпший мотив до діяльності, або 

давай зробимо це разом»;  проведено індивідуальну діагностику з метою подальшого 

розроблення корекційно-розвиткової стратегії щодо підтримки психологічного здоров’я 

учасників освітнього процесу; психодіагностику особливостей розвитку емоційної сфери 

дітей; індивідуальну та групову корекційну  та розвивальну роботу на усунення причин 

відхилення у психофізичному, психоемоційному та інтелектуальному розвитку 

дошкільника. Багато уваги приділяла роботі з батьками-переселенцями щодо покращення 

їх емоційного стану та зняття психологічного напруження. Також була проведена робота з 

профілактики бездоглядності, торгівлі людьми, жорстокості, насильства; з профілактики  

булінгу та мобінгу;  робота з профілактики стресових та постстресових станів тощо. 

Аналіз роботи практичного психолога ДНЗ №23 за 2020-2021 навчальний рік 

показав, що обрані форми і методи роботи, об’єднані зусилля психолога та педагогічного 

колективу позитивно впливають на результативність роботи з батьками та на розвиток 

дітей. 

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають ДНЗ №23 із ЗЗСО №7. 

Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо 

організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з 

метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної 

адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх 

всебічного гармонійного розвитку. Забезпечення наступності із школою проводилась у 

відповідності до річного плану роботи. План передбачав роботу з питання «Впровадження 

особистісно-орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти» (бесіди, 

екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції); методичну роботу 

(консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних 

педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями 

занять у групах дітей старшого дошкільного віку), роботу з батьками дітей старшого 

дошкільного віку (тестування «Чи готова дитина до навчання у школі», розповсюдження 

буклетів і пам’яток «Що потрібно для успішного старту першокласника», «Портрет 

дошкільника перед його вступом до школи», «10 речей, які мають зробити батьки 

першокласника»).  Результативність роботи педагогічного колективу простежується через 

успішність та готовність дітей до шкільного навчання випускників ДНЗ. Кінцевою метою 

роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної 

продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє 

життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до навчання у школі, 

бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху. 

Враховуючи усе позитивне в методичній роботі, слід визначити й ті недоліки, яких 

необхідно уникнути в наступному навчальному році. Уникати надмірного академізму в 

підході до розв’язання мовленнєвих завдань на заняттях, не гасити мовленнєву ініціативу 

своєю досвідченістю. Уникати  вихователями  заміни поняття «мовленнєва активність» 

вужчим за змістом поняттям «говоріння». Формувати у дітей соціальну компетентність. 

Продовження роботи щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів. Постійно 

проводити робота із зміцнення предметно-ігрового розвивального сучасного простору для 

дітей всіх вікових груп.  

Таким чином, аналіз результатів методичної роботи з педагогічними кадрами  в 

ДНЗ №23 «Чебурашка» свідчить про належний стан організації цього напрямку діяльності 

та відповідає сучасним вимогам до її організації в дошкільному навчальному закладі. 

 



5. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ 

Безпосереднє керівництво ДНЗ №23 здійснюю я, завідувач Ковляшенко Валентина 

Федорівна, згідно зі Статутом, освіта вища, магістр, за фахом керівник навчального 

закладу, педагогічний стаж 44 роки.  

Мій стиль управління: 

- створення атмосфери співпраці; 

- виявлення поваги та довіри до працівників; 

- урахування рівня розвитку колективу; 

- здійснення індивідуального підходу до кожного працівника. 

Сьогодні керівник – це менеджер, своєрідний конструктор багатьох форм відносин 

між людьми. Одне з головних моїх завдань – згуртувати команду. 

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі 

прийнято такі форми самоуправління: 

• піклувальна рада ДНЗ; 

• профспілковий комітет; 

• педагогічна рада; 

• загальні збори батьків та членів трудового колективу; 

• комісія з ОП; 

• пожежно-технічна комісія. 

Управлінські рішення та дії поточного року я спрямовувала здебільшого на 

забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань: 

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису; 

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у освітньому процесі; 

3) впровадження парціальних програм для здійснення освітньої діяльності; 

4) складання бюджетного запиту на 2021 рік; 

5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку 

дітей у мікрорайоні.  

За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками 

щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей 

у сім'ї. Організовано роботу консультативного пункту; 

6) колектив постійно працює над створенням  позитивного іміджу. Позитивний 

імідж створює відповідну репутацію дошкільного закладу, колектив нашого закладу має 

власний стиль. Ми не витрачаємо час і кошти на всілякі піар-справи, намагаємося 

формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно допомагають нам 

батьки, спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню 

діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. 

А все це формує позитивну думку батьків про заклад. 

7) у закладу є власний веб-сайт, сторінка facebook. Інформація розрахована, в 

першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, 

фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню 

батьків до життя їх дітей у закладі; 

8) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління 

закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому 

прийомі у завідувача ДНЗ побувало 201 особа. Головними питаннями, порушеними під 

час бесід, є оформлення дитини до ДНЗ, консультування з питань виховання та 

оздоровлення дітей, працевлаштування; 

9) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно 

виконують свої обов'язки, працюють творчо, є невід'ємною складовою успішного 

управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду 

(ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами 

відділу освіти, ДНЗ; 



10) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до 

управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, 

загальні батьківські збори. 

 

6. Організація роботи із сім'ями вихованців 

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця ДНЗ №23 з 

батьківською громадою, яка спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури 

родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для 

родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма 

педагогічними та медичними працівниками: керівником закладу, методистом, 

психологом, вихователями різних вікових груп, медичною сестрою,  вчителем-логопедом 

іншими спеціалістами дошкільного закладу у традиційних формах роботи: опитування, 

співбесіди, телефонний зв’язок, консультації. Також були упроваджені дистанційні форми 

спілкування за допомогою мобільних додатків Viber, Facebook,  на сайті закладу.  Батьки 

вихованців є активними учасниками в облаштуванні освітньо-ігрового середовища ДНЗ. 

Варто визнати результативність активних та інтерактивних форм взаємодії, що 

відповідали запитам батьків і зацікавлювали їх. Усі питання, які розв’язував колектив 

упродовж 2020-2021 навчального року, мали відображення у роботі з батьками. 

Ефективність проведеної роботи помітна: розширилось коло використання форм 

залучення батьків до життя дитини в закладі, обмін інформацією став більш якісним, 

продуктивним, простежується взаємозв’язок між дитиною та сім’єю і забезпечується 

позитивний зворотній зв’язок.  

 

7. Соціальна активність дошкільного закладу 

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу активний учасник заходів 

міського центру професійного розвитку, конкурсів різних рівнів. 

У вересні завідувач Ковляшенко В.Ф. взяла участь у І Всеукраїнському конкурсі 

«Директор 2020: краща практика» з досвідом роботи «Партнерська взаємодія 

педагогічного колективу та батьків у створені сучасного розвивального середовища за 

допомогою SCRUM-технології». Вона стала лауреаткою конкурсу увійшовши до 10 

кращих керівників. Її досвід роботи було опубліковано на сторінках журналу «Практика 

управління дошкільним закладом» №3, 2021р. 

З нагоди святкування Всеукраїнського дня дошкілля вихованці ДНЗ №23 привітали 

педагогів міста веселими віршами та яскравим таночком зі сцени ЦДЮТ. 

Громадською  організацією «Футістар Інклюзія» у співпраці з USAID 17.09.2020 

було проведено прес-конференцію на тему «Інклюзивна освіта» в якій приймала участь 

практичний психолог ДНЗ №23 Насібян С.А. 

З 21.09.2020 по 02.10.2020 було проведено І (міський) етап обласного конкурсу 

відеороликів-візитівок (презентацій) з національного виховання «Національне виховання 

– майбутнє держави». В номінації «Найкраща презентація дошкільного навчального 

закладу» ДНЗ №23 отримав ІІІ місце.  

22 вересня 2020 завідувач Ковляшенко В.Ф., методист Сєроєдова С.О., сестра 

старша медична Пильникова О.О. стали учасниками вебінару по налагодженню санітарно-

гігієнічного режиму на тему: «Організація протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину». 

Музичні керівники Співалюк Т.І. і Токарчук Л.Е. разом з вихованцями ДНЗ №23 

приймали участь у  відбірковому етапі обласного конкурсу – огляду дитячої художньої 

творчості дітей пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк»  в  номінації              

«Танцювальна мозаїка» з композицією  «Яскрава веселка», вихователь Плахотіна О.В. з 

Матченко Марією у номінації «Золотий пензлик». Обидві номінації пройшли до участі в 

обласному етапі.          



З 30.11.2020 по 09.12.2020 пройшов міський етап обласного конкурсу 

патріотичного календаря «Знай історію, плекай майбутнє» серед закладів освіти міста 

Дружківка. За підсумками конкурсу ДНЗ №23 отримав дипломам І ступеня у номінації 

«Найкращий патріотичний календар закладу дошкільної освіти».  

Протягом 25.01. - 30.04.2021 року Донецьким обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти була проведена Web-вітрина «Спорт заради сталого розвитку» для 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Вихователь Тарасенко Н.В. та родина її 

вихованця Кашина взяли участь надіславши 2 відеоролики. 

У січні місяці між ДНЗ №23 та Інститутом психології імені Г.С. Костюка HAПH 

України було підписано договір про співпрацю строком на 3 роки  щодо науково-

дослідної роботи за темою «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в 

умовах реформування української школи» під наукових керівництвом Піроженко Тамари 

Олександрівни (член-кореспондент HAПH України, доктор психологічних наук, 

професор, завідувачка лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С. 

Костюка HAПH України). 

27-28.01.2021 завідувач Ковляшенко В.Ф. та вихователь-методист Сєроєдова С.О. 

взяли  участь у семінарі-практикумі "Розвиток професійної компетентності педагога у 

процесі підвищення кваліфікації". 

28.01.2021 Старша медична сестра Пильникова О.О. отримала знання на вебінарі 

«HACCP - не проблема». 

У лютому практичний психолог Насібян С.А. пройшла 10 денний марафон  за 

темою «Арт-терапия в работе специалистов помогающих профессий» за що отримала 

сертифікат. 

Також практичний психолог Насібян С.А. стала безпосередньою учасницею 

онлайн-фестивалю «Психофест інновацій»  в рамках якого провела майстер-клас «Вправа 

«Чарівний парашут».  

30.03.2021 завідувач Ковляшенко В.Ф. та вихователь-методист Сєроєдова С.О. 

стали слухачами міжнародного вебінару «Оцінювання дошкільної освіти з перспективи 

чеської шкільної інспекції». 

19.04-30.04.2021 пройшов відбірковий етап обласного конкурсу-огляду дитячої  

художньої  творчості  дітей  пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк» для 

колективів та індивідуальних виконавців закладів дошкільної та позашкільної освіти 

художньо-естетичного напрямку у дистанційному режимі. До конкурсу було відправлено 

відео з танцювальною композицією «Янголятко». 

21.05.2021 року  провели Національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна 

дорога додому». 

Вихованці старших груп Строкач Артем (група №9) та Ткачова Софія (група №7) 

приймали участь у конкурсі читців «ПАСХАЛІЯ» від Благодійного фонду «Надія» м. 

Покровська отримавши дипломи учасників. 

Під керівництвом вихователя Гвоздик Р.В. пройшла персональна виставка 

художніх робіт Іваненко Катерини (група №11). 

Компанією VESCO була організована акція «Дети – наше будущее», завдяки якої 

ДНЗ №23 отримав подарунки – фарбування ігрового обладнання та саме ігрове 

обладнання на дитячі майданчики.    

Колектив та вихованці ДНЗ №23 в травні місяці привітали компанію VESCO з 

професійним святом надіславши відео звернення та музичну композицію та отримали у 

подарунок акустичну портативну блютуз-колонку.  

Команда вихованців дошкільного закладу «Фортуна» прийняла участь у міських 

змаганнях «Веселі старти» та зайняла ІІІ місце. 

З метою підвищення якості дошкільної освіти, поширення кращого педагогічного 

досвіду та забезпечення партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу ЗДО 

Донецької області в літній оздоровчий період Донецький обласний інститут 



післядипломної педагогічної освіти 23.06.2021 проводить вебвітрину «Цікаве літо 

дошколярика». Практичний психолог Насібян С.А, вихователь Утенко О.І., керівники 

музичні Співалюк Т.І., Токарчук Л.Е. надіслали свої роботи до участі у вебвітрині. 

Завідувач ДНЗ Ковляшенко В.Ф., вихователь-методист Сєроєдова С.О., вчитель-

логопед Чечета Н.М., практичний психолог Насібян С.А. та вихователі закладу постійно 

приймають участь у вебінарах. 

 

8. Організація харчування у ДНЗ 

Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення здоров'я 

дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування 

дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров'я України від 17.04.2006 №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, 

висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за 

цей навчальний рік за результатами перевірок CEC порушень санітарного стану 

приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності 

харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, 

старшій медсестрі за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов'язків. 

За період 2020-2021 року виконання норм харчування свідчить, що норми 

зменшились на 2%, ніж за аналогічний період 2020 року, що становить 74%. Норми 

виконано з таких продуктів, як: м'ясо – 81%, риба – 90%, соки – 77%, овочі – 55%, яйце – 

60%, масло вершкове – 47%, фрукти – 43%. На молочну продукцію замовлення 

відбувалось, але домовленості з постачальником не відбувалось до травня 2021 року. На 

кисломолочну продукцію малий відсоток, тому що завіз відбувався 1 раз на тиждень, а 

інколи і 1 раз на 2 тижня. Малий відсоток з масла вершкового, тому що закінчився договір 

з постачальником. Замовлення  на інші продукти комірником відбувається що тижня, ці 

замовлення виконуються по мірі фінансування бюджетом. 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і 

зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо 

дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої 

гігієни. У закладі харчуються діти пільгових категорій: 

• 16 дітей, у яких батьки учасники антитерористичної операції; 

• 2 дитини-інваліда; 

• 4 дитини позбавлених батьківського піклування; 

• 24 дитини ВПО; 

• діти з малозабезпечених сімей; 

• діти з багатодітних сімей.  

 

9. Система роботи щодо соціального захисту дитини 

ДНЗ комбінованого типу ясла-садок №23 є державним закладом, у якому суворо 

дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних 

документах: 

• Конституція України; 

• Конвенції ООН про права дитини; 

• Законом України «Про охорону дитинства»; 

• Сімейний кодекс. 

Щорічно на нараді при завідувачі вихователь-методист звітувала про наявність у 

ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених 

категорій. 

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається 

соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей 

різних пільгових категорій. У 2020-2021 н. р. в ДНЗ виховується: 



- 22 дитини з багатодітних сімей; 

- 15 дітей з малозабезпечених сімей; 

- 24 дитини із сімей ВПО; 

- 4 дитини позбавлених батьківського піклування; 

- 2 дитини-інваліда; 

- 16 дітей, у яких батьки учасники антитерористичної операції. 

Усі ці діти проживають у нормальних побутових умовах.  

Впродовж року проводилась правоосвітня та правовиховна робота з батьками. На 

виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про 

здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 

27.08.2000р. № 1/9-352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ  розроблені певні заходи, а 

саме: 

·  працює консультативний центр для батьків вихованців, які не відвідують ДНЗ; 

· надання методичної і консультативної допомоги сім'ї, включення батьків у процес 

виховання, навчання та реабілітації дитини; 

· формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї у вирішенні її психолого-

педагогічних та соціальних проблем; 

· створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним 

патронатом. 

Відсоток охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою підлеглого до ДНЗ 

№23 мікрорайону складає 100%. За минулий навчальний рік у закладі було 

проаналізовано та доповнено базу даних про дітей від народження до 6 років підлеглого 

до ДНЗ №23  мікрорайону та визначено форму здобуття ними дошкільної освіти. 

 

10. Система роботи закладу щодо попередження травматизму 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з 

Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього 

процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної 

поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування 

навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про 

правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

З метою виховання уважного ставлення до безпеки людини, формування у 

підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, 

гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками, усвідомлення 

необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки в надзвичайних 

ситуаціях, що виникають під час порушення життєвого процесу в побуті, під час трудової 

діяльності чи в соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-

просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності учасників 

освітнього процесу проведено тиждень безпеки дорожнього руху (17.05.-21.05.2021), 

тиждень безпеки життєдіяльності (24.05.-28.05.2021), спеціальне об’єктове тренування з 

елементами пожежогасіння (28.05.2021). Педагогічним колективом дошкільного 

навчального закладу проводилася певна робота з дітьми: заняття, ігри, лялькові вистави, 

проблемні ситуації, розваги та тренінг з евакуації дітей з приміщення; з батьками були 

проведені загальні батьківські збори  та консультації. Контроль за необхідними і 

безпечними умовами праці здійснювався за участю завідувача Ковляшенко В.Ф., 

відповідальних за організацію роботи охорони праці, керівників структурних підрозділів 

та працівників закладу. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, 

загальних зборах трудового колективу. Колектив ДНЗ зайняв ІІІ місце у міському 

конкурсі відділу освіти з охорони праці. 



Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ №23 

у 2020-2021 н.р. мав комплексний характер.  

За звітний період зафіксовано 2 випадки побутового травматизму дітей. Серед 

працівників також сталося 2 випадки побутового травматизму.  

Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом відповідно до вимог 

Закону України «Про охорону праці» працюють над впровадженням державної політики в 

галузі охорони праці, яка  базується на принципі пріоритету життя і здоров’я  працівників 

та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання. 

 

11. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ  

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та 

фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в 

оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання 

господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв'язання 

потрібні кошти. 

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, 

сформованим відділом освіти.  

Працює система «OPEN SCHOOL». На сайті Єдиної системи бюджетів відкритих 

шкіл  ведеться облік благодійних внесків, звітність за всіма витратами, візуалізація 

бюджетів. 

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає 

нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне.  

 Місцевим бюджетом виділено кошти на: 

- вікна металопластикові 2 шт. – 13430 грн. 

- двері пластикові 1шт. – 7850 грн. 

- стільці для дорослих у музичну залу – 29988 грн. 

- електропіч 6-ти конфорна – 27400 грн. 

- м’ясорубка – 2199 грн. 

- бойлери 2 шт. – 5800 грн. 

- перевірку опору ізоляції та силових систем,  

      заземлення та петлі фази «0» – 3000 грн. 

- промивку системи опалення 5980 грн.  

- клеймення вагів 2000 грн. 

- перезарядка вогнегасників 2200 грн. 

- виготовлення документів 24000 грн. 

- послуги зв’язку 1500 грн. 

- дератизація 1000 грн. 

- повірка лічильників 2000 грн. 

- дезінфікуючі засоби, 

- миючі засоби, 

- канцтовари. 

 

Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу:  

1. Навчально-методичний комплект «Впевнений старт» гр. №11 – 7602 грн. 

2. Набор дитячого посуду гр. №9 – 2200 грн. 

3. Гардинне полотно гр. №9 – 1300 грн. 

4. Гардинне полотно гр. №5  

5. Килим гр. №5  

6. Ігрове обладнання на майданчиках груп. 

 

Щиро дякуємо батькам за створення чарівного світу дитинства на ігрових 

майданчиках нашого закладу. 



На сьогодні ДНЗ має низку нерозв’язаних проблем:  

- обладнання дошкільного закладу сучасною протипожежною сигналізацією, 

- оновлення розвивального середовища в групах,  

- часткова заміна обладнання на харчоблоці,  

- ремонт даху,  

- придбання оргтехніки, меблів, 

- заміна вікон, вхідних дверей,  

- поточний ремонт приміщень,  

- заміна матраців, ковдр, подушок, 

Можливості на покращення освітнього процесу у 2021-2022 році бачимо у: 

- залученні бюджетних коштів; 

- участі у проектах; 

- залученні позабюджетних коштів (спонсорська  допомога). 

 

Затишний і ошатний дитячий садок, у якому щасливі й розумні діти почуваються 

комфортно і захищено, а колектив чітко розуміє свою задачу і злагоджено працює – це 

головна мета керівника дошкільного закладу. Задля її здійснення треба чимало 

попрацювати у всіх напрямах непростого дошкільного господарства. 

 


